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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Hány lóerős 
a m ai paraszt?
Alszent dolog a tám ogatás. I tt van m indjárt 

az a hírhedt katonai segítségnyújtás, melyet 
egy fából való paciban szállítottak házhoz a 
trójai háború idején. A dolog m indig ellenkező' 
előjelűvé válik, pont fordítva sül el, ha például 
droghiány esetén török kamionsofőr akarja  ki
segíteni a holland füveseket. De akkor is, ha  a 
moszkovita rezsimek összefognak kora ősszel, 
hogy felsegélyezzék a Prágai tavaszt. A folyósí
tás nehézkes, valószínűleg az átkozottul bonyo
lult igekötők nehezítik a dolgokat. Hogy vala
kit felverni hajnalban, keljen fel gyorsan, m ert 
éppen le van verve. Pedig efféle értelem cseré
vel járó esetek elég gyakran történ tek  a tö rté
nelemben.

Erről szólnak am a ősrégi, szakállas diákvic
cek is, hogy például mi is volt kiírva a faliújság
ra a dialektikus ősembernél? „Éljen a rabszol
gatartó  társadalom , az emberiség fejlődésének 
felsőbb foka”... És hát itt van ez a bizonyos pa
rasztkérdés. Bizony. Ebben az ügyben máig is'" 
csak a zavaros m agyarázatoknál ta rtu n k .

Mert ugyebár, amikor K risztus u tán  476- 
ban megjött a körtávirat, melyben arról esett 
szó, hogy a rabszolgaságnak vége, jöhet a sok
kal de sokkal fejlettebb feudalizmus, benne egy 
kis jobbágysággal, csakham ar kiderült, hogy 
az bizony nagy-nagy és hosszan ta rtó  jobbágy
ság, parasztnyúzó világ lesz. Benne lángolnak 
fel az összes zendülések és lázadások, a franci
áknál a Jaquerie, az angoloknál W att Tyler, és 
Budai Nagy Antalék bábolnáskodnak, Dózsa 
György tüzes trónig ju t, s a német parasz thá
ború lyukat éget a térkép közepére. S még csak 
u tána  jön a Hóra-világ Erélyben, sőt élő és szo
morú anakronizm usként még 1907 is, amikor 
m ár papírforma szerint és valóságosan is a pro
letárzendülések és sörpuccsok voltak nagyipa- 
rilag soron.

A parasztság addig követelőzött és kulákoso- 
dott -  mondhatni, világszerte hogy m áiglan 
óriási anyagi tám ogatásra van szükség, hogy
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Hány lóerős 
a mai paraszt?

» > »  folytatás az 1. oldalról

lágy kenyér és finom borocska für
desse, táplálja a világot, ha már 
olyan nagyon elmerült a kávéhá
zi politizálásban és mérnökösö- 
désben. Egye fene, valahol egyet
lenegy paraszt, parasztocska, egy 
kínai, vagy egy Colas Breugnon, 
az Erik a gyümölcs vagy a nagy 
volgai kolhozcsináló éhség idejé
ből csak megérdemelt volna egy 
jelképes kis Nobel-díjat, amit a vi
lág legjobban emelt fői belátásából 
megkapjon, köszönetképpen. Mint 
a felháborodott lázadás típus rekor
dere. Ehelyett most előáll az ame
rikai elnök is, pont most, amikor 
alig mentek haza a szépkupolás 
magyar parlament eljegesedő „Rá
kosi mezejéről” a traktoristák, és 
fuldokol az angóra, a házi nyúl s a 
gyávanyúl tenyésztés, hattyúdalát 
énekli a libatépés, disznóvágás a 
világ megannyi humanizált táján, 
most jön az amerikai Bush-legény, 
Bush-gazda, Bush-farmer, és egy 
füst alatt tűzbe veti, el akarja éget
ni a további támogatás esélyét, re
ményét is, Dózsa és élő utódai oly 
nemes lelki és testi, ezeréves fűtő
anyagát, nekifeszülését.

A szél-rőzse minden irányát tes
sék átnézni: hány lóerős még a mai 
földműves. Hát a gepidák, a longo- 
bárdok bizony kihaltak, vagy lehet 
csak kitelepedtek lovába, Dél-Karo
linába, elnök úr, ám az európai pa
rasztok még nem. Nem valamennyi
en. A haraszt bizony még sokáig 
zörögni, hörögni fog itt körül.

MUSZKA SÁNDOR 
H allga tn i dél 
Tegnap
Tegnap a kertben 
Egy varjú a földre 
Hullott s csőréből 
Kármin piros vért

Köpött s a hóba 
Fúrva magát be 
Nem mozdult szárnya 
S csak feküdt áléit

Egyhangúan ott 
A tél meg pelyhekben 
S szólott nagyon kár 
Hogy többé tavaszt

Én meg magamban 
Azon tűnődtem 
Kinek címezzem 
E szerelmes verseket?

H allgatni dél
O élni szeretett 
Én lesni vizekbe 
Lombok árnyékát 
S hallgatni dél 
Fáradt kongását 
S a lágy fűre dőlve 
Vetni meg ágyam 
Ha sántán az éj 
Lépett a tájra 
S koldulni helyül 
Az eget választá 
S a kertekre ült 
Számolni lyukat 
Kopott pokrócán 
S őt is szerettem 
Bár nem egyedül.

Persze
Ha fodrász lehetnék 
Postás vagy színész 
Vagy tudnék betéve 
Egynéhány képletet

Lenne pénzem tán 
S hozzád autóval 
Mennék s bőrönddel 
Vinnék neked

Szappant virágot 
S talán szoknyát is 
Ebédre mindig 
A fast foodba mennénk

Persze ha fodrász 
Lennék vagy színész 
Vagy tudnék betéve 
Egynéhány képletet.

Szeptember
A gyárak mögül jött 
Lassan lásd este lett 
Mondja s hová nincs 
Indul s megyek 
Együtt a fák közt 
S egyre sűrűbb éj

Fekszik utunkra 
Eső pereg

Iszunk s dalol is 
S mint nájlonzacskót én 
Mondja úgy himbál 
Minket az úr 
Nevet s vetkőzik 
A vízpartról nézem 
Hűvös az éj már 
Kérlel szeress.

Egy
S  legyen cserében 
E pár sor ha végül 
Mégis mennünk kell 
S rekedt jajok 
Ríják neved fel 
S álmod elűzni 
Téli mezőkről 
Hollórajok

Sjönnek szobádig 
Atal az éjen 
Sírva nevünk mind 
S csajkád a hold 
A földre lehullni 
Látszik s vörös réz 
Olvad a légre 
Rekedt jajok

Szombat
Felkerestem az éjszakákat 
A láz és a nevenincs őrület 
Megadták szárnyam

Utastársaim parkokba 
Hotelszobákba gyűlnek

Vér
Igazságot egy 
tényleg bolondnak.

Lenne sorolnom
Neked szerelmem 
Ki meg sem ismersz már 
S átmész az úton 
Ha szembejövök

S nektek barátim 
Kik engem beszéltek 
Bár el sem mentem még 
Vagy épp nem jövök

Aztán meg persze 
A sok sok tanárnak 
Mester meg vátesz 
S egyéb lökött

Hozzám oly sokszor 
Jóvolt szoknyáknak

Engedj

S lenne sorolnom 
Egyéb körök

Mivel verset még 
Csak nektek nem írtam 
Kik észre se vennék 
Ha eltűnök.

Akkor a fény
És mindez hazugság 
S csak álmok szerelmem 
Régi nyarakról 
S hogy egykor az ég

Megszánva sorsom 
Mellém szegődött 
S párnás lakomban 
A hűs nyári éj

Rólad mesélt s így 
Lázam eloltva 
Űzött minden kínt 
S hogy akkor a fény

Szárnyát kitárton 
Szállott énrám le 
Mindez hazugság 
S ennyit is ér.

Tovább
Ha múlik a zápor 
Újra nyomodban 
Szemközt a nappal 
Kerteken

Atal mezőkön 
Terek magányán 
Karon a csönddel 
S bár félszegen

Újra nyomodban 
S látod szerelmem 
Ezer színében 
Elém a nyár

Kérlel ölére 
Bújnom sehol vagy 
Mondja vállat von 
S már megy is tovább.

Esti da l
Almok egy lányról 
Parkok zenéi 
Utak magánya 
S ha kérdenéd

Mit kezdtem végül 
A múló idővel?
Vagyok s maradtam 
Senkié.

Múlik szerelmem elfogy s hiába 
Hajlik tavaszba újra a tél 
Csábít magához sugdos fülembe 
Éleszt ezer kínt s kérlel ne félj

Engedj te is hát s meglásd szeretned 
Marad helyettem mindaz ki volt 
S jönnek különb ők alkonyok esték 
S mindig benéz majd hozzád a hold.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Am ikor R obert Browning  
Posillipón m eglátja  a tengert
Soká utaztak. Felesége belázasodott. Félrebeszélt.
A hajókabint sem hagyhatta el napokig. Nápolyban 
szálltak partra. Nem is
nézhetett szét, a kikötőt is csak futólag szemrevételezte, 
mert Elisabeth reszketett. Ót támogatta.
Kocsiba szálltak. A szállodában levetkőztette. Lefektette. 
Gondosan takargatta be. Gyógyszereit és egy kancsó vizet 
készített a kisasztalra s félig nyitva hagyva az erkélyajtót 
elhúzta a függönyt. Május volt. Meleg.

Csattogtak a pacsirták.
Zöldbe robbant a világ, tündököltek a magnóliák.
Amikor lélegzete egyenletessé vált, kióvatoskodott

a szobából.
Akár egy tolvaj! - gondolta megvetően.
A girbe-görbe kis utcákon már futott.
A tengert, a tengert akarta látni. Itt Posillipón, 
ahol minden együtt van: mítosz és valóság.
Az alvilág bejáratára gondolt. Valahol itt kell lennie. 
Homérosz-verssorokat idézett. Vergiliust skandálta.
Igen, valahol nem messze, de itt a közelben.
Ment az alvilágba az elszánt Ainéász.
Találkozott a cseles Odüsszeusszal is.
( A halálon azért ő sem bírt kifogni!...)
Ott kerengtek körülöttük lihegve-vicsorogva

a Hádesz árnyai.
Ott tévelyegtek a kínjukban üvöltöző pokolra menők.
És Akhillesz is megjelent, borús méltósággal 
mérte végig...Igen, itt történt mindez, ha egyáltalán

megtörtént?
El kellene menni a kamerosiak földjére is.
Ott kellene várakozni a sötét földön, ahol már évezredek óta 
mélakórosan várnak ki a nemzetségek a vigasztalan 
ólomszürke ég alatt. Kirázta a hideg s a lemenő nap

fényében
meredten nézte a tengert, ezt a nyughatatlan, barbár tükört. 
Próbált hasonlatokat is találni színére, hullámaira.
Zöld volt. Haragoszöld? Smaragdzöld? Almazöld? 
Szörnyekre emlékeztetett? Palotákra? Gorgófőkre?
Rájött, a tenger mindenhez hasonlítható, hiszen

nem hasonlít
semmihez ezen az elrontott világon. Visszasietett a szállodába, 
s mire felesége felébredt, már meg is írta első versét.
De érdekes módon nem a parton rátörő képzetek 
foglalkoztatták. Nem is a hőn óhajtott tenger, hanem 
A.nglia elhagyott földje. Szorongás tört rá. Honvágy.
És egyszerre a vörös házfalak között volt megint, 
a sikátorok útvesztőiben. Ahol a tavaly megtámadták, 
összeverték és kirabolták a csavargók. Most nem szólt 
hozzá senki. Hatalmas bálnát bámult a bűzben.
A cirkusz cigányai egy idő után, ellentmondást nem tűrően 
követelték a pénzüket, hiszen az ő bálnájukat 
senki nem bámulhatja ingyen. A  porba vetett

néhány garast.
És émelyegve menekült tovább...Most, Posillipón, 
a szállodában, néhány száz méterre a tengertől, 
miközben megitatta pihegő feleségét és tiszta 
gyolcskendővel törölte le a homlokát, ismét rátört az

a tavalyi émelygés.
És látta megint az óriásbálna nyitott szemét,
ezt a megvakult, örökre megvakult tükört, amelyben
hiába kereste a világ képeit. Összetört benne már régen minden.
Elfordult akkor és betérve egy közeli csapszékbe,
rumot ivott és verset írt a távoli Itáliáról, ahol
soha nincsen köd, mindig süt a nap.
A tengert szerette volna viszontlátni mindig. A gyermekkorát. 
Most viszont, itt a tengerparton, a plutónium 
bejáratának közvetlen közelében, a körülötte kerengő

asszociációkat leképezve, ahelyett, hogy erős, sugárzó, 
önmagákon túlmutató képekben fogalmazná meg a látványt, 
ostoba honvágy gyötri Anglia után.
Nem értette önmagát. Szédült.
Kertjüket látta egyre és a bölcs rigót,
„amit elébb fütyült megújrázza, ne hidd, 
hogy felejti vad rögtönzéseit!” -  skandálta.
„Szép! -  mondta kedvesen felesége. -  De a tenger?
A tengert akartad látni, nem? A tengerről mikor írsz?”
És rajongva nézett rá, úgy ahogyan csak ő tudott nézni 
És körülötte szárnyra keltek, libegtek a fehér lapok.

2005. január 16.

Robert Browning 
Velencébe megy meghalni
Amikor már könyv nélkül felmondta, 
sírva a portugál szonetteket 
és környékezte már az őrület, 
döntött: londoni lakását felmondta, 
hajóra szállott. Velencébe ment.
Otthon tücsöktől volt hangos a rét, 
hallgatta kábán a mandolinzenét. 
Elképzelte, már várja odafent, 
a másvilágon egyetlen szerelme, 
kivel a test sem telt be, sem az elme.
Ha vége lesz, Velencében legyen, 
ahol rab lelke, szabadulóban, 
tündökölve a végtelen azúrban, 
egyesül vele, végérvényesen.

2005. január 17.
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JANCSÓ MIKLÓS

L u cu llusi
lakom a
Előkelő étterem. Középen gazda

gon és ötletesen megterített, ízlé
ses kivitelezésben szemet, szívet 
és nyálmirigyeket ingerlő ételkü
lönlegességekkel zsúfolt hatalm as 
asztal. Egy zártkörű fogadáson va
gyunk, ahová, talán  szándékosan, 
de lehet, hogy véletlenül, a Költő 
is jelen lehetett. Estélyi ruhás höl
gyek, frakkos urak között téblá- 
bolt szegény feje, úgy érezte magát 
agyonviselt ruhájában, m intha mez
telen lenne, m intha mindenki rajta 
mosolyogna. Pedig a meghívottak 
nem törődtek vele, udvariasan hall
gatták  -  pezsgőspohárral kézben -  
az éppen soros szónokot (közhely, 
hogy minden potyaétkezés vagy po
tyaitalozás előtt a potyavárományo
sok -nincs tökéletes öröm még a 
fehér asztalnál sem -  türelmesen 
végig kell hallgassanak né
hány előadót, emigyen a 
féktelen zabálás irodalmi, 
politikai, tudományos jelle
get kap attól a szóáradat
tól, ami ilyenkor a felkért 
és odafurakodott előadókból 
kibuggyan. Miután az utol
só beszélő is (végre) elhall
gatott, a fogadás rendezősé
ge nevében egy elegáns főúr 
megszólalt:

-  És most jó étvágyat kí
vánunk kedves vendégeink
nek!

A „jó étvágy” kívánság 
teljesen feleslegesnek bizo
nyult. M intha startlövés 
hangzott volna el, stadion
ban, futóverseny indítója
ként, úgy tám adták meg a 
meghívottak az ételhegye
ket. Kezükben tányérral 
nekilódultak a nagy roham
nak: vadul törtetve, csörgő 
evőeszközökkel karm aikban 
nyomultak a sonkateker
csekhez, töltött gombához, 
kaviárhoz, gyümölcssalátá
hoz, libamájhoz, pudinghoz, tejszín
habos tortához, virslifűzérekhez, 
sültpisztránghoz, rántott harcsá
hoz, szójafasirthoz, csirkecombok
hoz, felszeletelt pulykamellhez, 
aprósüteményhez, sajtkülönlegessé
gekhez. Majd, ki mit ért, tányérjára 
zsúfolt. Ahol összekeveredett a pap
rikás kolbász a csokoládétortával, a 
finomra szeletelt sonkássajt az ana
nászszeletek közé ragadt, de mind
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ez nem számított: a Fogadáson 
résztvevők valami ősi vadászösztön
nek engedve mohón begyűjtötték és 
felpúpoztak tányérjukra mindent, 
amihez csak hozzá tudtak férni. És 
ami ehető volt.

A Költő is ott ügyetlenkedett az 
asztal körül. Azonban olyan élhe
tetlen volt, hogy még egy kisebb 
tányért sem tudott m egkaparinta
ni az úri tülekedésben. Mikor vé
gül odakerült a terülj-asztalkához, 
azon m ár csupán szétmázolt ételma
radékok, egy-egy, a foltos abroszon 
magányosan kunkorodó ottfelejtett 
kolbászkarika, szétnyomott to rta
maradék dísztelenkedett. Meg né
hány alma, narancs és egy banán 
árváskodott az asztal közepén, egy 
gyümölcstálban. Azokhoz viszont 
hozzányúlni sem merészelt szegény 
feje, mert nem volt biztos abban, va
lódiak-e a gyümölcsök, netán csu
pán a dekoráció szerepét töltötték 
be az asztalon elhelyezett ételkiállí
tásban. Ugyanis, érvelt logikusan, 
ha a gyümölcsök valódiak lenné

nek, akkor már rég szétrágták vol
na azokat a tisztelt meghívottak. 
Végül úgy döntött, nem nyúl semmi
hez. Ami biztos, biztos alapon.

Éhes m aradt hát a jámbor, és 
ahogy ilyenkor tenni szokta, félre
húzódott korgó gyomorral, bánatos 
képpel, és nekifogott költeni egy 
költeményt. Szép, rímektől hem
zsegő verset írt azon melegében, 
melynek az a címet adta -  rövid,

de intenzív gondolkodás után: -  Lu
cullusi lakoma. A versnek ő volt a 
szimbolikus főszereplője, ő volt a 
Költő, a Művész. Akinek tiszteleté
re nagy lakomát rendez a Felsőbb- 
ség, akinek tiszteletére esznek-isz- 
nak politikusok, színészek, szép 
asszonyok, pincérek, vállalkozók, 
kultúrképviseletek képviselőinek 
képviselői, és egyebek. A költemény
ben mindenki szalonképesen visel
kedik, ami fő, a Költő is jóllakik. 
(A költemény részletesen ism ertet
te, látszólag csak úgy, mellékesen 
mi mindent evett össze a Költő sa
já t ünnepén).

A Mű szépre sikeredett, boldog 
vége volt neki, ugyanis a vers végé
re az összes Ünneplő jóllakott, sen
ki sem rontotta el a gyomrát, sen
ki nem rúgott be, mint ahogy az 
nemegyszer előfordul igazi, nem 
versbe szedett kultúr és egyéb ren
dezvényeken.

Költőnk, alighogy kitette az utol
só sor utolsó szava után a pontot (és 
jóllakának mind, bőségesen) rohant 

eldicsekedni agya szülemé
nyével. A közelében táplál
kozó neves politikust szólí
totta  meg:

-  Nézd csak, írtam  egy 
költeményt. A lelkemből ír
tam. Olvasd el, kérlek. Te 
vagy az első, akinek megmu
tatom.

A megszólított éppen a 
tányérján púposodó pulyka
sültről vakarta  le a megol
vadt fagylaltkrémet, de en
nek ellenére belepillantott a 
kéziratba.

-  Ügyes -  mondotta - , te 
csak írj, alkoss. Mert a mű
vészet, az irodalom, a képző
művészet, a tudomány olyan 
a társadalomban, mint....

De hogy milyen a művé
szet, irodalom, stb. a tá rsa 
dalomban, azt nem tudhat
ta  meg a Költő (és így mi 
sem), m ert a politikus köz
érdekű kijelentésének lénye
gi gondolatot tartalm azó be
fejezése helyett bravúrosan 
eltüntette gyomrába az im
m ár megtisztított pulyka

húst, m inekutána pedig a faképnél 
hagyta a Költőt és tovább indult 
kapcsolatteremteni.

Énnek ellenére a Költő boldog 
volt. Felbátorítva a komoly, irodal
mi „ars poeticát” nagyvonalúan 
érintő dicsérettől, újra a sarokba 
vonult és neki fogott költeni. És köl
tött, költött lelkesen, korgó gyomor
ral, az idők végezetéig.
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SZŐCS ISTVÁN

MERENGŐ 
A spanyolviasz 
feltalálásának  
történetéből
(folytatás előző lapszámunkból)

Mottó:
Sajnos, tény ma is, hogy komoly történeti 
igazságokat nem is keres, nem is vár, só't 
talán nem is akar senki!... senki!

(C sókán P ál 1933)

9.) Gyakran előfordul, hogy éppen a leg
ellentétesebb nézetek jutnak vitatott kér
désekben azonos véleményre. így például 
a romantikus messzeségekből származás 
tételét elvető duna-tiszai őshaza elmélet, 
az ultracentrikus elképzelés, elkeseredet
tebben támadja a krónikus hagyományt, 
mint az idegen szemmel mérlegelő hivata
los tanítások.

A m élységekből k iáltok  
tehozzád, Uram!
Móricz Zsigmond A tüzes gép című elbe

szélésében egy kis Tisza menti falu élet
stílusát, lelkületét így érzékelteti: „Külön
ben is úgy élt itt a kisfalu a Tisza-parton 
évezredek óta, mozdulatlanul, se nem 
nőtt, se nem fogyott. Összetartottak és 
közös erővel, közös mulatsággal élték az 
életet... Isten tudja csak, mióta voltak itt. 
Itt voltak már a hunok idején, az avarok 
alatt, amikor a magyarok bejöttek. Be
szélték az ősi nyelvet, ami itt termett év
ezredek alatt. Aki hódító faj megtanulta, 
itt maradhatott, aki nem tanulta meg, el
pusztult... A mamónak az volt a szeren
csétlensége a falu szemében, hogy olyan 
emberekbe tudott beleszeretni, akik nem 
voltak idevalók. Jöttment emberek vol
tak...”

Én húztam alá az évezredeket, a többes 
számúakat. Az ezer év, a nemzeti-történel
mi hagyomány zászlain lobogó jelszó he
lyett itt a „történelem nélküli népi való
ság” több ezer éve villan elő. Az oly szelíd 
dallamossággal előadott kijelentés az ér
vényes történetírás felől tekintve -  ultra
radikális!

Akkoriban (1933), amikor Móricz eze
ket írja, megjelent már egy füzetecske is 
Csókán Pál* nevű szerzőtől, azt állítja, 
hogy lényegében nem is volt honfoglalás, 
az erről szóló krónikák mind célzatos ko
holmányok, amelyek a nép elnyomóinak 
szempontjából íródtak, legjobb esetben ro
mantikus költemények, fantáziálások. Lé
nyegében mégsem a szélsőségek találko
zásáról van szó. Ugyanis...

Az egyik fél azt mondja, hogy „amikor 
bejöttek, itt benn nem is volt senki”.

A másik meg azt állítja: „nem is jött be 
senki!”

Lidércnyomásos helyzet. Ez utóbb em
lített Csókán Pál szerint: kelta, dák, ró
mai, germán, hun, avar s „magyar”, helye
sebben „Árpád hada”, semmit nem adtak 
hozzá az ország értékeihez, a Kárpát-me

dencéhez s különösen annak középső vi
dékéhez, (Duna-Tisza köze, fel az északi 
Kárpátokig, és a Tiszántúl széles sávja, 
a „vízvidék”), amelynek népe, az „ugor 
alapú” magyar földmíves nép teremtet
te meg és őrizte itt a magyar nyelvet és 
munkájával működtette itt a civilizációt
-  sok ezer sírmező tanúskodik itt erről, e 
behatoló népek csak hódítani jöttek, meg
élni akartak itt a föld népének a munká
jából s a föld gyümölcseiből, vadból-hal- 
ból, de hosszabh-rövidebb itt tartózkodás 
után -  talán még a leghosszabb a keltá
ké volt, olyan félezer év -  eltűntek, felmor
zsolódtak, s maradt a magyarság, amely
re újabb és újabb Trianonok következtek, 
két és félezer év során, végeérhetetlenül.

Árpádékról csak annyit tudni, hogy 
„keletről” jöttek, mondja; szilaj, jó lovú 
férfiak, harcosok, akik legfennebb ez
ren lehettek, és származásilag sem vol
tak egységesek... „Hogyan határozták 
meg magukat? ... ki tudja azt biztosan?... 
Utódaik legkevesebb kétszáz esztendőn 
át országnévül a Pannónia szót használ
ták. Ez a kifejezés, hogy Magyarország, 
ismeretlen keletű” -  állítja Csókán. „Gé
za fejedelem, első felesége halála után
-  idegen asszonyt ültetett maga mellé a 
fejedelmi székbe. Ettől fogva a magyar 
trónon, kilenc évszázadon át, két eszten
dő kivételével -  folyton-folyvást idegen nő 
ült a magyar király oldala mellett...” Meg
döbbentő tény, hogy a magyar nyelv és 
a magyar lelkiség méltó ápolása, megbe
csülése és fejlesztése céljából soha egyet
len magyar király sem tett semmit. Még 
nyolcszáz esztendő múlva is csak nagy 
küzdelemmel lehetett kiküzdenie a ma
gyar nemzetek a magyar nyelv kötelező 
használatának a jogát... A magát irány
adónak tartó történetírás, a közkézen for
gó szakirodalom, az úgynevezett hivatá
sos történetírás és ezek nyomán ellenség 
és jó barát mind-mind azt hangsúlyozza, 
hogy a:

„magyarok Ázsiából jöttek”...
S szerintük Árpádék már Ázsiában 

magyar nyelven beszéltek. Ideérkezvén, 
mondják: „leigázták az itt lakó germáno
kat, szlávokat s egyéb nációkat, elfoglal
ták a hont, ... aztán elterjesztették a ma
gyar nyelvet.”

Noha Csókán végletesen szimplifikál, 
mert már akkoriban, tehát több mint het
ven évvel ezelőtt a hazai tudomány „ár
nyaltabb megközelítésben” fogta fel e kér
dést, sajnos mai napig ugyanígy, illetve 
még rosszabbul látja a honfoglalás lénye
gét nemcsak a kezdetlegesebb, műveletle
nebb hazai közvélemény, de a külföldi „is
meretterjesztés”, és az ezzel kapcsolatos 
politikai közírás, de még -  a szépiroda
lom is. Legújabban pedig az új történész
és nyelvészirányzatok csúcsai is.

Több szóbeli figyelmeztetést kaptam: 
hogy merek kötődni a nagyon nagy 
Cavalli Sforzával? Miért?

Azért, mert ugyanazt mondja, lényegé
ben, amit 200 évvel ezelőtt az akkoriban 
feljövő pángermanista és pánszlávista 
„romantikus” történészek. Cavalli Sforza 
szerint, miután a mai magyar nyelvű né
pességnek genetikailag alig 5%-áról mu
tatható ki „uráli” eredet, s a magyarok 
több mint 80%-a genetikailag a szomszé

dos népekkel azonos származásúnak te
kinthető, nyilvánvaló, hogy ez az 5% va
lami példátlan történelmi arroganciával 
rákényszeríttette nyelvét a többi 95%-ra! 
Ám -  hogyan? Hiszen, mint ezt már szá
mosán megjegyezték, nyelvet tanulni a 
középkorban sem volt könnyebb, mint ma
napság; ráadásul a honfoglalók épp csak 
makogni tudtak uráliul is -  egy nemrég 
még igen népszerű román történész sze
rint legfeljebb ötszáz szóból állott szó
kincsük -, és mégis a hússzoros, náluk 
sokkal műveltebb és fejlettebb többséget 
kényszerítették a saját nyelvük átvételé
re; miközben ők a latint tették meg egyhá
zi és államnyelvnek. S ráadásul -  milyen 
gyorsan végbement az elmagyarosítás! 
Hiszen amióta a magyar nyelvterület 
valamikori és mai határait egybevetjük, 
úgy tűnik, hogy a magyar nyelvterület 
egyfolytában csökken! Érdemes például 
elolvasni Szabó István művét a magyar 
falurendszer kialakulásáról. (De kinek 
volna érdemes? Az bizonyos, hogy sem 
Cavalli Sforza, sem Paul Drágán, sem 
egy „poszt-volksbundista nem olvas ilyes
mit. De még egy magyar publicista vagy 
dramaturg sem.)

„Ha Árpádék keleti hazájukban hatal
mas nagy nép lettek volna,... ha ott ma
gyarul beszéltek: erről a szomszédnépek 
s annak a kornak az irodalma kétségte
lenül tudott volna... Ha pedig kevesen 
voltak, nyelvüket itten az új hazában a 
sokkal nagyobb többségű őslakosságra 
képtelenség lett volna ráerőszakolni. Az 
az állítás, hogy a magyarok az itt talált 
germánokat, szlávokat stb. leigázták: kö
zönséges koholmány, rágalom a magyar 
nemzet ellen”, írta már akkor.

Ilyenformán az az ellentmondásos 
helyzet állt elő, hogy amíg az akadémi
ai hiperkritikus irányzat olyan szemszög
ből tartotta a magyar krónikás hagyo
mányt értéktelennek, hogy azt nemzeti, 
illetve feudális, nemesi gőg szülte, és ép
pen ezért e nemzeti önérzet letörésének 
a céljából vetette el, tette nevetségessé, 
addig a nemzetet féltő autodidakta szer
ző ugyancsak a nemzeti önérzet, a népi 
öntudat felébresztésének céljából kény
telen ugyanezt kimutatni, hogy e króni
kák „költemények” vagy koholmányok. 
Schlözer szerint Anonymus „egy őrült ba
rát fecsegését írja le”. S most a két tábor 
a krónikák ügyében egyesülni látszik. E 
helyzet nemcsak borzasztó, hanem vala
hogy -  nyilvánvalóan -  lehetetlen is!

10.) Vajon olyan félreértelmezett ki
fejezések miatt, mint pl. Anonymus 
blaccusai, nevezik-e az egész krónikás iro
dalmunkat „használhatatlannak?” Szó 
sincs róla. Itt meredezik szembe velünk 
a krónikáknak éppen a kronológiai „hitel- 
telensége”.

A honfoglalás -  nagyjából ma hivata
losnak tekintett -  időpontját Anonymus 
895-re teszi. A Képes krónika szerzője 
szerint ez az időpont: 677! A Kézai kró
nikája szerint: 872.... Mátyás király kró
nikása pedig, Thuróczy ezt az időpontot 
744-nek állapítja meg!

Ezek a meglepő dátumok azonban át
rendezik a krónikás tolla alatt az ismert 
eseményeket is. A Képes krónika szerint
» » >  folytatás a 6. oldalon
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folytatás az 5. oldalról
például Almost Attilától csak öt generá
ció választja el. A Képes krónika szerint 
Attila 445-ben halt meg -  valójában 453- 
ban —, viszont Attila halála és a honfogla
lás között a krónikák szerint mindössze 
száznégy vagy száz esztendő' telt el?

Mi van itt? Zavar, komolytalanság -  
vagy valami egészen más?

Valami egészen más! Tóth Gyula -  
megint „ismeretlen szerző” -  mostaná
ban megjelent kitűnő tanulmánya (A 
Magyar krónikák és a kitalált középkor) 
végre néhány éles fénysugarat vetít a Bo
nyodalmak Barlangjának hátsó falára. S 
némileg oszlatni kezdi azt az érzést, hogy 
a történelem nevű tantárgy Alicével ké
zen fogva bolyong a Csodák országában. 
Ugyanis a kitalált középkor a címben 
már arra a Rémes (meg)Rázkódtatásra 
hivatkozik, amit Iliig nevű német törté
nésznek és számos munkatársának fel
ismerése váltott ki -  és még mindig tisz
tázatlan, hogy ezt a felismerést idézőjelbe 
kell-e tenni vagy sem -, miszerint a kö
zépkor első' felének közepébe belehamisítot
tak háromszáz évet!

Az első kérdése az olvasónak nem is 
az, hogy kik és miért, hanem: hogyan le
hetséges ilyesmi? Hiszen jó, jó: a jámbor 
olvasó eddig is tapasztalta, hogy az első 
évezred második felében sok a homály, a 
hézag és a fehér folt, csakúgy, mint a sö
tét folt; és nemcsak a hivatalos történet- 
írásban, hanem még a legendákban is, 
amelyek különben egyszerű, tiszta fény
ben szoktak ragyogni; például a Nagy 
Károly-legendakörben, amelynek „telje
sen anakronisztikusán” sok magyar vo
natkozása van (erről íródott ugyan an
nak idején egy pár kitűnő áttekintés, 
de ezek még a történészek közt is meg
lehetősen ismeretlenek), ám azt elhinni, 
hogy 614 augusztus végétől 911 szeptem
ber elejéig nem történt semmi, mert ez az 
időszak nem is létezett (történelmi idővá
kuum), és hogy mindaz, ami ezalatt meg
történtnek mondatik a történetírás ál
tal, pusztán kitalálás; még Nagy Károly 
(Charlemagne), a Második Birodalom 
megalapítójának léte is; és ebbe az időűr
be beleesik a magyar honalapítás esemé
nye is; szóval, ismétlem: „ám ezt elhinni” 
azért elég nehéz! És hol lehetne ennek 
azonnal utánajárni?

(A napokban, egy szép májusi estén 
hallom egyik román tévécsatornán, hogy 
Csíkcsicsó mellett van egy hely, AHOL 
ÁLL AZ IDŐ! És ott talán átjárhatni 
a REJTETT DIMENZIÓKBA; Vasile 
Rudan parafenomén-ológus tudatta ve
lünk. Azonnal feltárcsáztam Csíkszere
dái ismerőseimet, de aznap este senki 
sem vette fel a kagylót. Másnap viszont, 
reggeli világításban már nem is látszott 
fontosnak az ügy.)

„Európa történelmének koraközépko
ri szakasza -  írja Tóth Gyula mely 
átmenetet képezett az érett középkor fe
lé, több párhuzamosan futó időszámítá
si rendszert örökölt meg az ókortól”... 
Vagyis a Róma alapításától -  ab űrbe 
condita — eltelt 742 év után számítják 
Krisztus születését, vagyis, mai időszá
mításunkat. Viszont később kiigazítot
ták Krisztus születésének a dátumát 7

évvel. Ugyanakkor használtak egy má
sik időszámítást, amely Alexander, va
gyis Nagy Sándor halálának időpontjá
tól kezdődik, és „ez 323 évvel nagyobb 
dátumokat használt, mint azok, akik 
már Krisztus születésétől számítják az 
időt”. S létezett még egy időszámítási 
rendszer, amelynek kezdő éve a Julius 
Cézár által bevezetett naptárreform utá
ni év. Ez a mi időszámításunkhoz képest 
44 évvel régebbi dátumokat használ.

Tehát a korszak időszámítási művele
teiben a következő kiigazítási vezérszá
mokat lehet tekintetbe venni: 7, 44, 323. 
Miután néhány példán (köztük vannak 
az alexandriai könyvtár égésének, vagy 
az iszlám terjedésének időpontjai) bemu
tatja az átkeltezés lehetőségeit s módjait, 
meglepően világossá képes tenni, hogy a 
krónikáinkban előforduló téves évszámok 
valamelyik időszámítási rendszer szerint 
igenis a helyükön vannak.

Vagyis, mondja Tóth Gyula, „a korakö
zépkorban egymás mellett párhuzamo
san futó időszámítási rendszerek közti 
különbségeket kihasználva kényük-ked- 
vük szerint datáltak egyes eseményeket, 
míg végül minden így előállt dátumot 
Krisztus születése szerint értelmeztek.” 
És „szélsőséges esetben akár effektiv év
többlet keletkezése nélkül is meg lehet 
lovagolni az eltérő időszámítási rendsze
rek közötti különbségeket”... „Jelen eset
ben azonban nem tízéves távolságokról 
van szó hanem ennél lényegesen többről;

44, 297 és 323 év távolságokról! Ekkora 
időbeli távolságokat valószínűleg már 
nem lehetséges effektiv évtöbblet meg
jelenése nélkül előidézni. De vajon mek
kora lehet az a tényleges többlet, mely a 
naptárhamisítás következményeként elő
állt? Nos, ahogy én látom, nem 44, nem 
297, s még csak nem is 323 év! Igen való
színűnk tartom, hogy a tényleges többlet 
ezeknek a diszkrét szöktetési időinter
vallumoknak kb. az átlaga lehet. Ez az 
átlagos többlet pedig nagy valószínűség
gel a Hunnivári Zoltán által javasolt kb. 
200 év lesz.”

Nem merek nyíltan állást foglalni 
most sem (mint már a múltkor sem) a 
tekintetben, hogy létezett-e világméretű 
szándékos naptárhamisítás a középkor

ban, hiszen nincs módom beletekinteni 
a forrásokba; s még valaki joggal meg
jegyezhetné, hogy kurta ember kend ah
hoz! Magam pedig kontingensbeli társa
in modorában azt is mondhatnám, kicsi 
nekem ahhoz a nyugdíjam! Viszont szi
porkáztam most is az örömtől, Tóth 
Gyulát olvasva, s igazat adtam néhai 
Truman elnöknek a tekintetben, hogy a 
mái világban igazi újdonságot már csak 
a történelemtől remélhet az ember!

11.) A számok, egyáltalán, mindig a 
történetírás kényes pontjai közé tartoz
tak. Mindegyre olvasta az ember: jöttek 
a magyarok, a kunok, a besenyők, ám so
hasem lehetett tudni: hányán. Megszám
lálhatatlan sokasággal, írogatták. Pedig 
éppen a számokban rejlik a lényeges ma
gyarázat egy-egy esemény súlyát, fontos
ságát tekintve.

Végül is hányán lehettek? 
Végül is hányán lehetünk?
Néhány évtized óta egyre meglepőbb 

adatokat közölnek. Pár évtizede olvastam 
egy népszerűsítő folyóiratban, hogy az a 
vandál nevű germán törzs, amelyik vé
gigpusztította Kelet-Európát s az egész 
Földközi-tenger mentét, s amelyről el
nevezték a legrondább társadalmi-törté
nelmi és büntetőjogi viselkedésformát, a 
vandalizmust, de ugyancsak amelyről ne
vezték el Spanyolhon (tarka hímű rét, tört

árnyat vet a minarét) andalító nevű tarto
mányát, Andalúziát is, szóval ez az egész 
nagyhírű törzs iastól-fiastól elfért volna 
egy mezővároskában, alig pár ezer család 
lehetett! Szép tehát, ha régészünk ponto
san beszámol a sírleleti szablyák és kar
dok pontos számáról (140-100), még iz
galmasabb lett volna, ha azt is elárulja, 
annak az évszázadnak összesen hány fel
lelt sírjából kerültek elő, vagy legalább, 
hogy hány csontváz mellől?

Amikor kezdtem újból érdeklődni 
Anonymus felől, amiatt történt, hogy 
számadatait elég józanoknak találtam, 
mert a stiláris fordulatként olykor beve
tett „megszámlálhatatlan” mellett, lovak,

» » » » » »
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tevék, nyergek számát elég hihetó'en adja 
meg. Biharvár elfoglalásánál pl. a veszte
sek 125, a győztesek 35 halottját említi 
meg, ami teljesen valószínű. Tulajdonkép
pen csak egyszer veti el a sulykot, amikor 
a kijeviekből kisarcolt 10 000 aranymár
káról beszél; képtelenül sok, Galíciában 
már csak 200 a zsákmány. (Előbbi lehet 
elírás, másolási hiba stb.)

Az oszmán történetírók például bűvész
kednek a nagy számokkal. A mohácsi csa
tát megéneklő török források szerint a 
csatamezőn a magyar király táborában 
százötvenezer lovag várta őket, oldalukon 
puskás gyalogokkal; a magyar sereg vesz
tesége ötven-hatvanezer fő volt; a töröké öt- 
ven-hatvan. Amiből azonnal világos, hogy 
a kulcsszám, amellyel hol szorozni, hol osz
tani kell, az a 10. És kiderül belőle, a ma
gyar sereg tizenötezer lovasból állott (amint 
ez így is volt) s mellettük pár ezerrel keve
sebb gyalogból. S most már osztva a tízes
sel: veszteségük öt-hatezer fő lehetett, a tö
rököké pedig öt-hatszáz. A Mohácsnámé 
szerint minden magyar végház vagy sánc 
tornyai az egekbe nyúltak, a védőárkok pe
dig feneketlen mélységekre nyíltak.

Ez nem naivság, csak — beidegzett- 
ség. Az oszmánok is, mint minden kele
ti hódító hatalom, elsőrendű hírszerző 
szolgálatot építettek ki s mesterei vol
tak a zavarkeltésnek és félretájékozta
tásnak (diverzió-dezinformáció; lásd pl. 
a Nindzsa-könyvet.) Érdekes, hogy a ma
gyar történetírók, illetve történelmi re
gényírók közül csak kevesen ismerték fel 
és ábrázolták ezt, mint pl. Kemény Zsig- 
mond. Sajátságos viszont, hogy még a Ke
mény Zsigmondot oly alaposan ismerő és 
ragyogóan elemző Sőtér István is e mozza
natot félreismeri. „A fantomszerűen felfo
gott jelen így alakítja ki a Gyulai Pálban 
a fantomszerűen bemutatott múltat... Ke
mény még a 19. század szociális és nem
zetiségi mozgalmainak párhuzamát is ki
alakítja a Gyulai Pálban: a mudderisek, 
a »titkos törökök« szélsőségesen regényes 
motívumfantoma szolgálja ezt a célt.”

Azóta volt, van bőven alkalmunk látni, 
hogy sok „szociális és nemzeti mozgalom” 
szervezői nagyhatalmi titkos szolgálatú
tok. Csak a nemzet nagy tanár urai tö
rekednek ezt illedelmesen tagadni. Való
jában szemérmetlenül lojálisán minden 
elnyomó hatalom iránt.

(befejező rész következik)

* Csókán Pál 1877-1961. Hódmezővásár
helyen született, tanítóskodott és halt is 
meg. Könyvet írt e város történetéről, me
lyet a legősibb és legautentikusabb magyar 
városnak tartott, sokat tett a város közmű
velődéséért. Itt tárgyalt művecskéje miatt 
perbe fogják és több hónapnyi fogházbünte
tésre ítélik. Elbeszéléseket is írt, novellahő
se a neves Túri Gyuri, talán célzás Móricz 
Sáraranyának Túri Danijára. Neve még a 
(Várkonyi)-Harcos Ottó-féle bibliográfiában 
sem szerepel. Szerintem Németh László hód
mezővásárhelyi tartózkodása alatt minden 
valószínűség szerint találkozott vele, ennek 
azonban nem tudok utánajárni.

" Tóth Gyula tanulmánya megtalálható 
az Interneten.

SZÁNTAI JÁNOS

A klozett-olvasó 
naplójából
2.

Az összkomfortos robinzonád célpont
ja és helyszíne, a térképen újra meg új
ra és örökkön-örökké fehér foltként 
megjelenő' sziget lényege a mérete, va
gyis a személyre szabottság. Természe
te szerint ugyanis egy személynél töb
bet nem tű r meg a hátán. Ami az 1-en 
túllép, fölösleg az, s csak lefolyó szerep
re számíthat. A környező tér szűk te
hát, egy fenéknyi, igaz ugyan, hogy ez 
szabadsággal mérhető. Analóg módon, 
a királyi széken nagy könyvet olvasni 
körülményes feladat, pláne, ha a koro
nás fő közben dohányozni-kávézni akar. 
Ezért van, hogy teszem azt, Kassák La
jos Összesének egyik kötetét se vinném 
magammal a Klozett-szigetre. Kútba es
ne könyv, s olvasás. Hadd szólítsalak 
meg tehát ez ügyben, nyájas és poten
ciális klozett-olvasó: méretes könyvet 
a szigetre ne vígy, vagy ha mégis, vedd 
számításba a kataklizmikus mellékha
tásokat. A klozett-könyv legyen kézbe 
simuló, hogy befuthasd vele azt a bizo
nyos egy fenéknyi távot.

És akkor máris itt vagyunk a megha
tározásnál. Mert mi van, ha valaki, ta r t
ván magát a fenti szabályhoz, egy kézi
könyvet visz magával? Itt van például a 
Bakos-féle Idegen szavak és kifejezések 
kéziszótára. Izgalmas szigetolvasmány 
lenne, hisz fantasztikus élőlényekre 
lelhet benne az ember, mint amilyen a 
kreton, ami a közhiedelemmel ellentét
ben nem vastagabb pamutból készült, 
vászonkötésű, nyomott függöny- v. bú- 
torhuzatanyag, hanem André Creton 
szürrealista mesterszakács élő teknős- 
békalevese. Remek olvasmány lenne 
tehát, ha nem volna oly testes, nehéz, 
mélybe húzó. Vagyis oly nem-kézi. így 
van ez sok más kézikönyvnek nevezett 
tárggyal is. Nem robinzonádra valók. 
Van azonban a kézikönyvnek egy olyan 
alfaja is, amely megfelel a kézbe simu- 
lás feltételének. Ilyen például A horgá
szok kézikönyve (amely egy szigeten 
hasznos is), vagy Az amatőr fotós kézi
könyve (amennyiben a klozett-Robinzon 
amatőr fotós, vagy az akar lenni). Hogy 
nem ezeket a könyvet választottam leg
utóbb, mégsem a fenti okok valamelyike 
szülte. Bármely klozett-olvasó életében 
bekövetkeznek olyan tetszőleges X pilla
natok, amikor fel kell mérnie, mennyi 
az, amit ő tehet, hogy a dolgok alakulá
sát befolyásolhatja. És ha ez a mennyi 
a számítások eredményeképpen nullát 
ad, akkor... nos akkor jöhet Epiktétosz 
kézikönyvecskéje, ami nemcsak elvisel
hetővé teheti a nullát, a Méta fizikájá
ban bár, de kiválóan kézbe is simul.

A Klozett m int Csarnok? Szürreáli- 
sabb a kretonnál. Bár, hadd tegyem 
hozzá, feltételezi a külvilág nemlétét. 
És itt nyugodtan emlékezhetünk a r
ra, hogy „bizonyos dolgok hatalm unk
ban vannak, más dolgok nincsenek.” 
Nos, a hatalm unkban nem levő dol
gokat nevezzük külvilágnak, a töb
bit belvilágnak, és akkor m ár hely
ben is vagyunk a szigeten, ráadásul 
Epiktétoszt is kiforgattuk kissé biz
tosnak tűnő etikai pontjából, ahonnan 
mellesleg neki sem sikerült sokat moz
dítani. Kicsit Epiktétosz is vagyok a 
klozett-sztoában. És akkor m ár kicsit 
Zénón is, meg Marcus Aurelius. (Meg 
Khrüszipposz meg Seneca meg a többi 
sztoikus mind, amúgy zárójelesen.) É r
dekes egyébként, hogy az elsőként fel
sorolt mester-hármas kikből tevődik 
össze. Az első jómódú föníciai kereske- 
dősarj (Zénón -  figyelem, nem az eleai 
Nagy Paradoxátor - ,  akitől csupán né
hány töredék m aradt fent), a második 
ex-rabszolga (Epiktétosz, aki egy ideig 
Epaphroditosz tulajdona, aki viszont a 
maga részéről végig Néró császár tu 
lajdona volt), a harm adik pedig a Biro
dalom császára (Marcus Aurelius, aki 
jelentős irodalmi fegyvertényt is felmu
tathat, amennyiben Elmélkedéseit ön
magához címezte). Van tehát egy pol
gár, egy rabszolga meg egy cézár. És 
mindegyikük ugyanarról beszél, a ma
ga módján persze. Például arról, hogy 
minden, ami történik, történt már, és 
ismét történik majd, míg a világ s még 
két nap. Filozófiai premisszának nem 
valami szívderítő. És a következtetés: 
csak annyiban igyekezzünk befolyá
solni a Nagy Kört, amennyiben az et
től nem négyszögesül. Persze más, de
rűsebb dolgokat is szólnak a csarnoki 
gondolkodók. A zénóni kedvencem az, 
hogy Isten úgy szivárog át a világon, 
miként a méz átcsorog a lépen. Marcus 
Aureliustól nincs kedvencem. O szomo
rúan  írja a szomorút. Érthető egyéb
ként, volt gondja-baja elég a Biroda
lommal. Epiktétosz ellenben (na ja, ő 
nem hanyatlott, hanem emelkedett vé
gül) vidáman írja ugyanazt. (És tőle 
van könyvecskénk, nemcsak töredék!) 
Ilyeneket: Hiszen a halálban nincsen 
semmi szörnyű; ha lenne, Szókratész 
is észrevette volna. Vagy: Ami a tan í
tás, ahhoz úgy ragaszkodj, mint a tör
vényekhez, m intha az istenek ellen 
vétenél, ha megszeged. A rra viszont, 
amit esetleg rólad mondanak, ne adj 
semmit; az m ár nem tartozik rád. A 
humor fluiduma úgy szivárog át az 
epiktétoszi szövegen, mint Isten a vilá
gon. Ezért mondom, hogy Epiktétosz a 
legnagyobb mester a Csarnok nagyjai 
közül. O ugyanis úgy fogalmazza meg 
a m ásíthatatlant, hogy közben akár el 
is lehet mosolyodni. Nem rajta, hanem 
azon, hogy ez m ár csak így van. Ha 
nincs is.
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A D R I A N  A L U I  G H E O R G H E  
Gyere, Reiner!
(Hai, Reiner!)

Először visszautasította a nevét. Reinernek hívták.
Vagy éppen Demeternek'?
Vagy Jacintónak, mely ugyan eléggé szokatlan név 
egy olyan világ egyre absztraktabb lakói közt 
mely a mennyekbe való jutásért tülekedik.
Vagy Ezrának.
Ezrának hívták a házat is, melyben lakott, 
és az utcát 
az országot 
a kontinenset.
Vagy nem. Egyszerűen Palinak hívták.
Pali egy olyan név amelyet a halál
sem talál meg könnyen
jön és kérdezősködik: merre van Pali?
Demeter mondja:
Nem tudom merre van Pali!
Reiner mondja: Pali holdat ürít az udvaron!
Carlos mondja: Pali elfáradt, Pali alszik az asszonyával 
és az asszonya
épp álmodik és Pali előreszaladt hogy helyet csináljon 
az álomnak a világ felé!
Omar, aki épp arra járt
aszongya a halálnak: Pali reggeliben elment
a kutyavásárra szalonnáért!
Yannis közelhajolt a halálhoz 
és súgta: Pali épp Reiner 
vagy hanemegyéb Jacintó!
Jacintó azt mondta a halálnak:
Edgár a Pali!
Láttam amint megfestette 
Edgárt hogy elbújjon!
Pjotr mondja: Pali 
ma nem is járt erre 
ritkán látható itt mert 
homokkal ülteti be a 
keleti síkot!
Nahát velem jössz Reiner

Adrian Alui Gheorghe: a román költészet 
„nyolcvanas” nemzedékéhez tartozó szerzó' versei 
valahol az „intim napló” és a „lírai definíció” közt 
határozhatók meg (Nicolae Manolescu). A moldvai 
költó'kre jellemző melankólia hömpölyög ki és húzódik 
vissza verseiben, barokkos drám aisággal. A drian Alui 
Gheorghe P ia tra  Neamt-on (Karácsonykőn) él, fenti 
verse a Pagini alese (Válogatott versek) c. gyűjteményes 
kötetéből való (Conta Kiadó, 2006).

utána te következel Ezra
majd te Demeter
készülhet Federico
és ha időközben nem kerül elő Pali
jössz te is Jacintó
és te Carlos
és te Pjotr
és ha Pali nem üríti le a holdat az udvaron 
jössz te is Emánuel 
és te Jusztin
és ha a sík nem lesz homokkal beültetve 
te következel Olivian 
majd te Krisztián 
és te Aurélián 
és te Horst
és ha Pali asszonya még mindig azt álmodja
hogy egy víziló nyelve simogatja a combjait
először te jössz Joákim majd te
Patrick aztán te Borisz
és amíg megérkezik Pali
a kutyavásárról a szalonnával
és mossa kezeit
te következel Aldin
és te Eduárd és te Antonió
és amíg Pali elbúcsúzik Edgártól
akivel egyházat alapított a félelmüknek
jössz te Nikanor és te Yukio és te Reiner...
De engem, mondja Reiner, 
már szólítottál egyszer.

Semmi vész, mondá a halál, 
kedves Reiner,
meg kell értened hogy mindez esetleges
ha időközben megjelenik Pali
megváltoztatjuk a sorrendet
nézd hogy lő ki az ének mint egy golyó
a madár torkán nem tudhatod
kinek a vérében fog megállni
és ha a nap újra igévé lesz mint kezdetben
rájössz milyen nehéz suttogni
és hogyan fogsz majd lélegezni abból az égből
mely egy leszakított tengerészfejhez hasonlít
mellkasostól mindenestől...?
Gyere, Reiner!

SÁNTHA ATTILA fordításai
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RUTEBEUF

Lézengők 
a Gréve piacon
Jól el vagy látva kósza nép! 
Lekopnak már a levelek,
Tirólatok meg a zekék 
S oldalba mar a friss hideg.
Most bezzeg rátok férne még 
Ujjas bekecs, prémmel szegett! 
Nyaranta könnyen járni szép,
De csípnek a havas telek.
Már nem kell csizmazsír se rég, 
Hiszen mezítláb tengetek...
Fekete légy lepett elég,
Belepnek most fehér legyek.

Nyári kockázások
Mily esztelen s mily éktelen 
Gonosz bolondság küzd velem!

S mily rongy vagyok,
Hogy oly hamar behódolok!
Egy héten hét nap sírhatok!

Van rá okom,
Mert ráfizettem én nagyon:
Egy télen át éjem-napom 

„Munkába” telt,
S nem nyertem egy lebernyeget, 
Amit hátamra vethetek!

Be furcsa gond 
Emészti azt, ki oly bolond,
Hogy még göncérül is lemond!

Mind ott veszett!
Mert, lám, a kocka oly veszett: 
„Vakot vet” s őjátszik veled,

Nem véle te!
Úgy rád ijeszt, vacogsz bele,
S megvesz az isten hidege 

Majd nyárban is.
Koccan fogad s a kocka is 
Csak koccan egyet s csődbe visz 

És „zsákba varr”.
Görög földről jött ránk e baj,
S itt Burgundok közt tőrbe csal 

Mind ezt nyögi:
A koldus is hódol neki -  
Mezítlábasok ezrei!

S ott kinn lehet 
Akár hideg, akár meleg:
Az ispán is mindent levet,

Ha belejött!
A kocka úr a nép fölött,
És csak jól nekigyürközött 

Szolgát akar!
Akit ma még ujjas takar,
Majd megkopasztja egyhamar!

A gazdagot.
Legyűri s helyben hagyja ott -  
Nem tűr zsebében egy hatost!

Ki így „leég”,
Foghatja már bolond fejét:
A pénzmagból csak egy marék 

Ocsú marad.
Borzongat e bolond csapat.
Hadd mondom el, miféle had!

Jól ismerem.

Hisz sokszor elbánt énvelem.
Ha március jön fényesen 

Mind dalra gyújt,
S  azt fújja „Jár még kocka úgy,
Hogy jó ruhára újra jut 

Bőségesen!”
De ez nem üt be végre sem,
S ott állnak ismét nincstelen:

Zsebük lapos.
Itt nem lehetsz elég okos:
Emel s megint elejt a sors.

Ribanc remény
Kecsegtet, mégsincs nyeremény: 
Pórul jár sok szegény legény,

És orra lóg.
Itt egy a másikán kifog,
De Isten ellen mind morog.

Nyugtot nem ád 
Kockára tett tallér s dukát.
Urat szegényből nem csinált 

Még semmi tét.
Nem mondom, hogy nem látni pénzt, 
De azt tudom, fut szerteszét,

Nem zsebre gyűl.
Markunkban ég kegyetlenül:
Ebül került, hát vész ebül.

S  ez nem elég!
A kocsma itt a menedék: 
Csapoltatják a hegy levét,

És áll a tor.
Nem kortyonként fogy ám a bor: 
Folyvást nyel gége és gyomor.

Hogy nem telik 
Ruhára majd? Mi az nekik!

Maguk gazdagnak képzelik.
Mind lázban ég -

De tapogatja majd zsebét,
Mikor fizetni kellenék!

Jön hoppra kopp.
Már pőrék mint az állatok.
Mi sok reménnyel biztatott,

Befűt nekik!
Koldusként ébred mindenik:
A kocka végül jégre vitt!

S  a böjt-idő -  
Az ám nekik a bökkenő!
Mert bezzeg öklendeztető 

A böjti koszt.
A kocka és a bor kifoszt.
S  mily sok csalás, ravasz riposzt...

S  mindez miért?
Rossz rongyodért, mit egy vasért 
Tovább adsz (Ehhez Rutebeuf ért!) 

Jön április. -
S hasad, mint egy barát-pilis, 
Olyan csupasz! De véred is 

Pezsdül mihelyst 
A kocka hív, hogy újra vesd!
Mert arra egy koldus se rest,

Ha módja van!
Mind kockáztattok boldogan: 
Nyaranta éltek gondtalan,

Mint a pocok,
Mikor kévék alatt mozog.
Sok fagyra, lám, az Eg hozott 

Forró időt!
Agrólszakadtnak kell-e több ? 
Lerúghat kapcát és cipőt!

Qs avarrá

R u teb eu f é s  e g y  c sa v a r g ó  könyv
Egy szegedi antikváriumban leltem rá 

egy Villon fennmaradt munkáit ta rta l
mazó, mondhatnám „szamizdat” kötetre, 
afféle gépelt magánkiadásra, amit ki tud
ja ki gépelt le, méghozzá úgy, hogy rá is 
írta: Magvető Kiadó, 1980, Budapest. A 
rongyos kötet valószínűleg a nyolcvanas 
években jelent meg. Nem tudni pontosan, 
mint ahogy azt sem, ki hozta létre ezt a 
goliárd költők írásait tartalmazó köny
vecskét, amelyben Villon versei után ott 
találjuk, mindenféle bolond énekek mel
lett Rutebeuf, Alain Chartier, Charles 
Dórléans, Mar dal D’auvergne verseit is 
-  Mészöly Dezső fordításában.

Rutebeuf a könyv összeállítója sze
rint 1245-ben született, de a lexikonok 
szerint csak a halál időpontja bizonyos: 
1280. Ki volt Rutebeuf? Egyike azok
nak, akik a Sorbonne-on folytatott ta 

nulmányait félbehagyva, inkább az 
egyetem környéki kocsmákban szédeleg- 
te át, nem túl hosszúra nyúlt életét, aki 
minden iskolakerülés ellenére, igen ala
pos műveltségre te tt szert, s miközben 
nyomorgott levelet írt a pápának a mi
noriták ellen, mirákulumokat és pajzán 
költeményeket is szerzett, sőt megéne
kelte Magyarországi Szent Erzsébet tör
ténetét is, miközben Egyiptomi Szent 
Máriáról sem feledkezett el. Akárcsak 
Villon, ő is teljesen nyíltan és őszintén 
ír, hányattatásairól, nyomoráról. Az is
teni Archipoeta mellett egyike a leg
fontosabb goliárd, vágáns költőknek. 
Verseit a fent említett csavargó könyv
ből vettem.

KARÁCSONYI ZSOLT
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CZAPÁRY VERONIKA

Az átfolyás erős,
n e m  l e h e t  m e g k ü l ö n b ö z e t n i

Sima arcú, fekete átlátszó kísér
tetek. Itt biztonságban vagy. Össze
szedted magad, aztán azt mondtad, 
mindennap le kell feküdni. Sima
hajú lányok, soha oda ne jussatok, 
hogy nem bírjátok. Mindannyian 
tudták, nincs mit beszélni. Igen, 
mert ez még akkoriban volt, ami
kor feljöttél hozzám, és én próbál
tam  kiigazodni. Kedvesen mesélted. 
Csináld. Szükségem van rá. Ezért 
lettünk kifordított halak, remegő 
húsok, mondjad. Akkoriban a vízfo
lyás sokkal kézzelfoghatóbb lett. Ve
rebek. Megyek az utcán, ülök az iro
dalmi esten, zuhanó szubjektumok. 
Remegő húsok találkoznak. Az átfo
lyás erős, nem lehet megkülönböztet
ni.

A fák, ezek a hallgatag tündé
rek, magasak. Sötéten, komoran áll
nak, tekintetük az ítélet. Esetleg 
feketék, mindenhol szerepelnek, nap
hosszat gondolkodunk, hogyan lehet 
őket kiengesztelni. Szükség van rá. 
Szépek, vidámak, üvegesek, itt van
nak, nézhetjük, magányosak, ma
gukért élnek. Tudtam, hogy nem 
kellene találkoznunk, mert túl sok 
mindent beszéltünk meg. Egy kite
ríte tt fehér medúza arca, kiveszik, 
mégis hagyom élni, kicserélik a sze
mét, leszednek egy darabot belőle, 
aztán hagyják úgy, betoldják, á t
rendezik, ezek a másik medúzák, 
mindennap elmondják, ezt nem jól 
csináltad, tudod, megint nem jól csi
náltad, érzékeny ütődés, a fények 
bennem mindig elemekké válnak, 
oda kell jutnom, a legjobb, oda kell 
adnom, ha ez a szívem lesz. Ha élet
ben akar maradni, hagynia kell. A 
kislány ma született bárány, nem 
szeret mást, mint rostokolni, de 
aztán mindig elélvez. Akkoriban 
sokmindent mondtál.

A főkonzulnak hosszú, nagy ru 
hája van. Sokszor nevetségesnek ér
zi magát, mert van farka és nyugta
lan a járásában. Mi megnyugtattuk, 
nem az. Hagynod kell, hogy odaér

C zapáry V eronika: 1975-ben 
született, író, pszichoanalitikus 
feminizmus és tükörelmélet-kutató. 
Jelenleg Budapesten él.

jek. Oldalakból kell összerakni. Fé
nyes, jól látható, kinyomtatott ol
dalakból. Megint oda megyünk. 
Minden reggel össze kell vele vesz
nem, már megőrülök ettől, beve
rem a fejét a kádba. Addig csinálom, 
amíg fáj neki. Nem beszélem meg ve
le, de gyorsan, nem bírom kivárni, 
amíg ráér. Megfürdünk, bársonyos 
melegség, te nyoszojába csavarsz, jó 
így nagyon, fel-alá csoszogsz a lakás
ban, igen a legnagyobb hatású sza
vam a szeretkezés. Még nem haltam 
meg. Nem. Görcseimben ott vannak 
a nyomok, a kódvonalak, piros itatós 
tinta, csak egy-két oldal van rajtam 
kinyomtatva. Segítsél.

Szeretkezésünk annyi, hogy 
semmi sincsen. Meglátod majd, mi
ben különbözik. Te férfi vagy, ha
gyom, hogy megdugj, a kislányok 
mindig hagyják. Ezer talála t ben
nem, mondat kering fel-alá. Ha aka
rod, mindennap elmondod. Meglát
szik a szeretkezésen. Történetünk 
különbözik a többiekétől, meg kell 
tartanod magad, egy álom. Azt 
mondják, beléd hatolt. Szép volt. El 
kell képzelnem.

Azt mondják, ezer éjszaka, ezer 
nappal után m ár nem érzünk sem
mit. Nem érzel semmit. Egy ekszta
tikus szeretkezéssel más a helyzet. 
Nehezen hatol belém, valami őrü
let, én veszlek körbe, végére lyuk

leszek. Galamb. Hiszen ugyanazt 
csináljuk. Nisszán tizedik hónapjá
ban, akkoriban mindenki lefeküdt. 
Bolondok. Ne szégyelld magad. A 
lány újra egy szótár volt, ezt nem 
tudta elfeledni. Sokat kell csinál
ni, és rájövök. Hagyd abba, durva, 
dobni, szél. Szivacsok. Győzni aka
rok, mondja. A lány, fekete ruhát 
hordott, a férfiak azt gondolták ró
la, itt van. A lányok, azt gondolják, 
ismerik. Reggelenként, amikor bele
nézett, egyedül találta  magát. Min
dent el lehet képzelni, ami elmúlik, 
teste van a fának. A lányok. Hagyd. 
Túlságosan gyenge. Az anyukája 
szórós volt, és buta, nagy fejű. M int
ha üldöznének. Nem félt, tudta már 
vége van akkor a szavaknak, hogy 
vége van akkor mindennek, hiszen 
rózsaszín arca nem vakít rám, sá
tán. Nem fél, ezek ősi szokások. Az 
áldozatvállalás bosszúja sincsen 
itt, fáradt, gyenge, kicsigázott, és 
vonul. Rózsaszín, sebes bugyival 
van. Ha szeretsz, nem vagy úr... Ró
zsaszín, árnyalt síkság. Itt van, itt 
van, meg kell csinálni. A víz sikít, 
a testem, ne legyek test, az átok á t
hatol rajtam, vonaglik, a vonalak 
is olyan egyértelműen fehérré vál
tanak. Mindig erre vártam . Az á t
folyás erős, m ár nem lehet megkü
lönbözetni.

Keménység, felfűzve égő lécen, 
elpusztult újra. Amikor megisme
red, kiszeded belőle a lelkét. Elpusz
títani. A forma, végre vére sincsen. 
Fekete asszonyok jönnek, mosolyog
nak. Halott, mindnyájan tudjuk. Szú 
vesen áldozok neked egy bárányt. Ó 
elment, ez egyszer fájt. Áldozzatok 
bárányokat! Felgyújtották az égő 
falvakat. Nem jött értem senki. Fe
kete, okos, kiátkozott. Kettős gyen
geség. Ne átkozódjatok, legyetek úr 
a némaságban. Félt, ezért megterem
tette őket. Eljössz értem, készen le
szünk.

Készen vannak a levelek is, bo
csánat uram. Levetkőzünk, valami 
messziről azt mondja, ismétlek. A 
történet kezdetekor az anyaföld. 
Gyökerekből, és szavakból állok. 
Lányok, vigyázzatok mit ta lá l
tok. A szigeteket, a keserves éden- 
ből való kiűzetés u tán  nem te ttük  
vissza. Elmenni, és az embereknek 
adni. Megbeszélt helyeken találkoz
ni. Azt mondják, m ár nem kellek. 
Szüksége van rájuk. De aztán jön
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egy profi. O tthagyni, hadd sikítoz- 
zon.

Mindennap a konyhában moso
gat, ezért otthagyja a fogát. Kísértő 
szubjektumok, az ezerarcú fény.

Szerinted mit akar majd?

Betonok, ragyogó telepek. Mi
nek is döntünk mi. Hiszen akkor le 
lehet vele feküdni. Úgy döntött, el 
fogja árulni. Amíg ott állsz a föld
ben, vársz egy hívásra, az m ár ő 
maga. Nem tudni a végét. Nincs. A 
mosóteknőkben mindig koncentrál
ni kell. Őszi ébredés, újabb ébredés, 
a nyelv.

-  Szerelmem, azt ígérted ázott ga
lamb leszel.

-  Még egy évig paradicsom volt.
-  Lassú, konok halott. Az üdvözí

tő.
-  Mosolyogj.
-  Szerelmem, m indennap sziva

csos lassú teknőkben aludtunk, és 
úgy próbáltunk téged m egtalálni.

-  Amíg nem írtam , nem próbál
tam  semmit.

Szerelmem. Tudom mindennap 
koncentrál a békákra. Mindennap 
előlép. Már nem lehet abbahagyni. 
Dobál, nem te. Az értelmemmel pró
bál koncentrálni. Az átfolyás olyan 
erős, m ár nem lehet megkülönböz
tetni. Még ma is halott. Minden reg
gel mindegy lesz minden. A paradi
csomból való kiűzetés is.

Jeruzsálem utcáinál a lányok 
mellett gömbök vannak, jól vigyáz
zatok. Színes gömbök. Mosogató vi
zek. Lében áznak, még mielőtt el
kezdtek volna egy táncot. De már 
nem. Gyere ide, és merülj bele. Az 
átfolyás erős, nem lehet megkülön
böztetni.

ezerarcú fény, sárgahajú lány, azt 
mondod, nem tudod. Azt gondoltam, 
elvesztettem. Nem találsz semmit. 
Azt mondtam, Heidegger. Sikítot
tam  egyet. Az ablakok a kocsmá
ban üvegesek. Meredt szemmel 
bámulok, olyankor összesűrűsöd
nek, elmondják, aztán szétesnek. 
Nem tudhatod, melyik igaz, a bo
gár vagy az idő. Belemerülsz a szá
zadik ütembe, a történetekbe, a tör
ténetbe, mielőtt elvesznek. így nem 
leszel fény. Lelassul, a végén beleta
lál egy történetbe, szép. Nem lehet

eldobni, semmi, csönd.

Belemegyünk, tudod, mi, akiket 
így kiraktak, megtaláljuk.

Az átfolyás olyan erős, nem lehet 
megkülönböztetni.

Újra és újra nő, akit nem le
lek, elmegy, még mosolyog, elmegy. 
Csakazértis. Nem lehet felelősség
re vonni. Értük. Szelíd szeme al
szik, bogár, diktál újra. De abban a 
fényben felvállalták. Abban a perc
ben, azt mondom. A holnapok nem 
könnyűek. Igazi vagy. Menekülés. 
Minden percben fény. Ez a nap is el 
fog múlni.

Kell lennie valaminek mégis. A 
kapu.

-  A kapu szerelmem.

Az öröklétet eltűrő ezerarcú fény, 
krákogó figyelem, ez az. A szakrá
lis szöveg mindig kinyílik valahol, 
utcákat tép fel benned a figyelem. 
Amikor úgy érzed, nem lehet meg
erőszakolni, dermedten néz rád, sze
mei nem kellenek.

Melyik sikít itt. Add meg a kó
dod. Egy dologra gondoltam, kinek 
adjam a gondolataimat. Gyönyörű, 
kikristályosodott gömbök, megnéz
nek, elmennek. Arra mondod, hogy 
nincs mit megtalálni. A történet,

Nehéz lefejteni a mezítelenséget.

Ezért újra találkozni kell. Sűrű 
szövedékes agyhalál, mindenféle le
fagyott kísértés, csakhogy összefog
junk. Elhallgattunk, de amikor fel
gyújtottuk a lámpát, kinyitottuk, 
nyitjátok az ablakokat, m egtalál
juk. Szemembe néz, üveges.

Omladozósak a falai, néma ha
lak, némák.

Az átfolyás erős, nem lehet meg
különböztetni.

PUSKÁS ATTILA 
Ródmuvi
Megálltunk a kastélynál 
valami szarság lett a motorral 
persze nem értett az autókhoz 
egyikőnk sem vezetni is csak 
ketten tudtak Tom és Dzserri 
ők sem valami jól

A  biztonságiak beengedtek 
biztosan a kocsi m iatt 
nagy fehér dög kabriónk volt 
mi meg elég lepattantan 
néztünk ki úgyhogy tökéletes 
lehetett az összhatás

Odabent tombolt a vámpírbuli 
az ablakok elfüggönyözve 
mindenütt gyertya partyfények 
kivetítőn Lugosi Béla 
táncoló emberek púderolt pofával 
dübörgő hangerő

Lézengtünk egy jó  darabig 
ittunk a pultnál valamit végre 
találtunk ismerőst Saul volt az 
haver volt régről kezdő korunkból 
tisztáztuk vele hogy m it keresünk itt 
ő  volt az egyik kidobó

Kijött velünk az autóhoz 
azt mondta ez aztán járgány srácok 
nem kérdem honnan van valamit babrált 
a motoron persze egyből beindult 
ügyes keze volt ennek a Saulnak  
mindenhez értett igazán

Visszamentünk a pulthoz aztán 
jó  néhány p iá t megittunk Saullal 
előhoztuk a régi nagy sztorikat 
mesélt magáról elvette Melindát 
gyerek is van már kettő szép kissrác 
és itt melózik egy ideje

Valamiből muszáj megélni 
de ezek itt m ind nyomorultak 
mutatott körbe mi meg röhögtünk 
néztük a betépett táncolókat 
még egy darabig aztán indultunk  
elbúcsúztunk mert esteledett
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A kallódás  
m űvészete
„ -  Nincs életcélom! -  mondta Fakusz 

egyszer, és ingerülten bevágta az 
ajtót”(274.). Addig azonban történik 
egy s más, míg Vida Gábor Fakusz há
rom magányossága1 című kötetének hő
se kimondja azt, amit néhány oldal után 
már sejtünk róla.' Többek között kiderül, 
hogy ami egy adott nézőpontból szemlél
ve egy értelmes ember céltalan kallódá- 
sának tűnik, az más prizmán keresztül 
nézve az állandó keresés története.

Ami a történetet illeti, indokoltabb 
volna talán  a többes szám használata, 
hiszen nem egyértelmű, hogy egy re
gényt vagy három kisregényt ta rt ke
zében az olvasó. Vitatható az is, hogy 
milyen mértékben kapcsolódnak (egy
általán kapcsolódnak-e) Fakusz törté
netei egymáshoz, azon kívül, hogy kö
zös főszereplőjük a másfél diplomával 
a zsebében helyét kereső huszonhét 
éves pszichológus. Az elbeszélő az ő né
zőpontjából, az ő tudatába helyezkedve 
adja elő a történeteket, a szabad függő 
beszéd alkalmazása miatt nem is lehet 
egykönnyen elkülöníteni a főhős érzé
seit, gondolatait közvetítő elbeszélő és 
Fakusz szólamát.

Annyi bizonyos, hogy a történet stá
tusa önreflexív módon megkérdőjelez- 
hetetlenné válik az elbeszélő/Fakusz 
számára: „mindenkiről végtelen szá
mú történet mesélhető, a történeteket 
pedig meg kell becsülni”(5.), mert bár
milyen tapasztalat csak általuk adható 
tovább, illetve élhető meg. Úgy tűnik, 
Fakusz épp ezt keresi: olyan történe
teket, amiket magára vonatkoztathat, 
olyan világokat, melyekben otthonosan 
mozoghat: „A szó, hogy állomáshely te t
szett neki, stílszerűnek érezte, az idő
szakosságot, a próbatételt jelentette, 
mint régen egy tüzértisztnek vagy geo
détának, aki megérkezett, nem végleg, 
talán nem is valahova, csak az új állo
máshelyre, ahonnan megint továbbso
dorja a történet szeszélye.”(6.)

A három részre osztotható kötet első 
„kisregénye” (Fakusz és Angelika) ígé
retesen kezdődik. Fakusz „első felnőtt 
munkahelyére”(6.), egy kisvárosi pati
nás kollégiumba érkezik, hogy azután 
hamarosan egy kísértethistória köze
pén és szerelmi intrikák szövevényében 
találja magát. Maga is nyomozni kezd 
a száz évvel korábban titokzatos módon 
meggyilkolt Angelika ügyében, közben 
pedig beleszeret kolléganőjébe, egy di
áklányba, sőt, a rejtelmes Angelikába 
is. Fakusz neki is lát „értelmezni” a nő
ket és történeteiket, melyeknek akarva- 
akaratlanul részese lett: „Angelika bizto
san el akarja mondani, ki ölte meg, ezért 
hívja magához, akit tud, nem tehet róla, 
hogy érintése halálos, így kezdődik egy 
igazi történet, ettől valami egy kisváros, 
mint például ez is”(35.), Beatrix pedig

„megfogta és belevonta [az életébe], ide
hozta a lakására, és ezáltal részese, sze
replője lett egy szokványos, bár nagyon 
izgalmas történetnek, mert a hölgy pár 
óra múlva régi, kedves ismerős lesz, akit 
egyszer cserbenhagyott”(13.). Csakhogy 
megoldás/feloldás nincs ezekre a viszo
nyokra nézve, úgy tűnik, nem is volna le
hetséges megnyugtatóan folytatni vagy 
lezárni őket, Fakusz pedig egyszerűen 
maga mögött hagyja az eddigi történetet 
és szereplőit, és átlép egy másikba. Majd 
egy harmadikba.

A Fakusz és az almásderes, illetve a 
Fakusz és a hegy hangulatukat és a cse
lekmény ritmusát tekintve némileg kü
lönböznek az első történettől. Fakusz 
eredeti foglalkozása például egyre jelen
téktelenebb tényező lesz, miközben „tény
kedése” a semmittevéstől az amatőr gaz
dálkodáson át a hegymászásig terjed. 
Az elbeszélés menete is érezhetően lelas
sul: az elvadult „talált birtok” megműve
lése és a ló megszelídítése a Fakusz és az 
almásderesben, avagy a hegymászás a 
Fakusz és a hegyben néha már szinte kí
nos lassúsággal halad előre, bár a részle
tek kidolgozása és a mesteri atmoszféra
teremtés kárpótolja az olvasót. Csak egy 
példa: „Néha feltekint a hegyoldal tetejé
re, amely fölött ijesztően lila az ég, és a 
szél által felkapott hóval együtt egész fe
nyegetően hat, mintha a feketéslila ég
bolt magába szívná a havat, és elnyelné 
a hegyoldal felső részét, és az út a sem
mibe vezetne.”(333.)

Hősünk pedig mindkét történet ele
jén a saját útját keresi, hangulatok és 
alkoholos üvegek között kallódva. Gya
korlatias szemmel (például az üzlet- 
asszony Mamáéval) nézve érthetetlen, 
hogy Fakusz nem akar jobb állást (a 
rövid benzinkutas intermezzót leszá
mítva nincs is állása a második és a 
harmadik történetben), nem akar jogi
lag birtokolni semmit, és egyáltalán -  
nem akar semmit. Fakusz szemszögé
ből viszont egyszerűen arról van szó, 
hogy nem akarja és nem is tudja bir
tokába venni a világot társadalom ál
tal kijelölt mércék mentén. „Az a baj a 
pénzzel, gondolta sokszor, hogy nincse
nek rendben azok a dolgok, amelyek 
csak ezernél nagyobb számmal fejezhe
tők ki, túl könnyen válnak az ellensége
inkké, vagy csak mi nem lehetünk iga
zán a barátaik, birtokukba vehetjük 
ugyan őket, de gazdájuk aligha lehe
tünk, mert vagy túl nagyok,vagy túl so
kan vannak.” (277.) Vida Gábor érdeme, 
hogy a helyenként közhelyszerű bölcsel
kedést („Almot a Mama összes pénzén 
sem lehet venni”, 118.) humorral és iró
niával ellenpontozza („A ló nem tengeri
malac. A ló szent állat. Rajongott ezért 
a kifejezésért: szent állat.” 122.; „Lett 
egy lovam. Nem akarok pénzt, lovardát, 
nem érdekel a jog, az üzlet, a vérvonal. 
Van egy lovam. Nem akarok lovász len
ni, sem zsoké, sem bukméker, sem indi
án, sem ősmagyar honfoglaló.” 265.)

Fakusz számára a nem belakható vi
lágból a képzelet és az álom jelent ide
iglenes kiutat. Bár sem a vágyott lóról
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1 Fakusz
> három magányossága

nem lát tulajdonképpen álmot -  „Fakusz 
egy reggel arra ébredt, hogy leginkább 
egy lóra volna szüksége”(114.), de „Lo
vat megint nem álmodott.”(115.) — , sem 
az Öregistent rejtő hegycsúcsról nincs 
visszatérő álma, ezeket az elképzelt ál
mokat „éli meg”, amikor a volt grófi bir
tokon lóra és cigány szeretőre lel (Fakusz 
és az almásderes) vagy amikor virtusból 
(a másik „testet öltött” képzelődés, a co
bolyprémes hölgy kedvéért) és egyben 
sorsszerűén elindul megmászni a hegyet 
(Fakusz és a hegy).

Ezek a történetek azonban épp
úgy kudarccal végződnek valamilyen 
módon, mint a Fakusz és Angelika. 
Fakusz lovát elviszi a „jogos” tulajdo
nos, a cigánylány elhagyja, a harmadik 
történetben pedig nem sikerül eljutnia 
a hegy csúcsáig. Fakusz is érzi, hogy va
lósággá vált „álomvilágai” törékenyek 
és mulandóak, megélni a pillanatot le
het, de állóképként kimerevíteni nem: 
„Úgy lépett ki azon a havas délutánon 
a nyikorgó, rozsdás vaskapun, mint aki 
tudja, hogy elég egyetlen rossz lépés, hi
bás mozdulat, meggondolatlan szó, és 
az egész sejtelmes, bizonytalan álomvi
lág széthull, és nem marad semmi be
lőle, csak egy kis másnaposság, amit 
egy nagy korsó éhomra ivott sör eny
hít a legjobban.”(310.) A birtokviszony 
továbbra is ellehetetlenül, s talán eb
ben rejlik Fakusz címbeli magányos
ságának oka: „- Van egy csodálatos lo
vam és egy csodálatos nőm -  mondta 
a lónak és azután a lánynak is. — Érti
tek? -  és azok értették. -  De sem a ló, 
sem a nő nem az enyém, az erdő sem az 
enyém, a ház sem, a csillagok sem, az 
égbolt sem. Ha valami az enyém lesz, 
akkor elpusztul.”(263.) Semmi sem az 
övé, mert semmit sem érez végérvénye
sen a magáénak, csak vándorol történet
ről történetre, és az énjén kívül egyebet 
nem visz magával. Kallódása mégis el
gondolkodtató, mondhatnám, művészi.

Jegyzet
1 Vida Gábor: Fakusz három magányos

sága, Magvető, Budapest, 2005.
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LÁSZLÓFFY CSABA

Az áldozat
(folytatás előző számunkból)

Nem mindenkinek adatik meg a ho
méroszi nyugalom... Apám hangja az 
árnyékvilágból, mint villámlás a sö
tétségben: „A törmelékből egészet ha
zudni, fiam? Hány évtizede törzsi tü
relem áldozatai vagyunk.”

Régebb ilyenkor elképzeltem, hogy 
a tornyok imbolyogni látszanak, s a 
harangokat mintha betemették vol
na, döngve szólnak, akárha fából len
nének. Kínomban most felröhögök... 
Mennyi fölös illúziót hagyott hátra, 
pedig mennyi csalódáson ment át éle
tében!

Kiveszett volna belőlem az engesz
telhetetlen indulat a bigottá tett nép
pel szemben? A meghódoltság mirigy
váladéka mindent bepiszkol.

Behunyom a szemem, és elképze
lem, hogy láthatatlanná válók.

Akik utolsó útjára elkísérték, egy
máshoz préselődtek, s mintha mind
egyiküknek vattával tömték volna be 
a fülét, dermedten vártak valamire. 
Egy kis, szakállas diák mindenképp 
beszédet akart mondani a sír fokán, 
de aztán megszédült; mikor támogat
va elvezették, okádni kezdett. A meg
bámult hóból a hányadék körül édes 
pezsgőszag áradt.

Címeres kripták cseréltek gazdát, 
régi, faragott sírkövek tűntek el egyik 
napról a másikra. Amíg tart ez a fagy, 
jegyezte meg lefelé jövet egy sima kon- 
tyú hölgy, addig legalább nem hány
ják ki a földből a drágáink csontjait. 
Csak ki ne haljon a család, kapaszko
dott belé kopaszodó, szikár kísérője.

Szappanos, fénylő hajnalra ébred
tem. Vagy mégsem lett volna ébredés? 
A történelmi pillanatra akartam gon
dolni, s a bűntudatra apám iránt, akit 
nem tudok feltámasztani -  de mintha 
szé tka p cso lta k  vo lna , még mielőtt át
melegedhettem volna hitétől, hogy a 
kiválasztottak törődése tartja ébren 
a világ öntudatát. A közösségi tudat 
folytonossága helyett, sorjázva, álom
szerű képek jöttek elő. Előbb hamuszí
nű harmat, majd vastag, csepegő köd, 
egzotikusán lapos tetejű vályogkémé
nyek felett. Lassan süllyedni kezdtem 
a k o lle k tív  tu d a tta la n b a .

Persze, nem teljes tudatlansággal: 
olvastam már valahol az ősképet elő
hívó különös erőkről és tendenciák
ról, melyek nemcsak a saját génjeim 
emlékeit, de a távolabbi múltba elka
landozókét is képesek megjeleníteni. 
Ezen az elém tűnt terméketlen vidé
ken talán felfeslik az idő sűrű pókhá
lója alól valami abból a lehetséges 
ősképből, amelynek mély álomból ki

mentett vagy képzelgések sodorta tö
redékeit érzéki csalódásnak, zavaros 
illúzióknak szoktuk tekinteni.

Utálatos érzés fog el. Vízmosta du- 
dorodások állnak ki az összehordott 
homokból. Az egész olyan, mint egy 
tünedező hómező, még mielőtt az utol
só piszkosfehér maradványok latyak
ká olvadtak volna. Meg szeretném itat
ni apámat: a láztól verítékes, kórházi 
rabruhás kis öreget, de hogy lehet víz
hez jutni itt? Körülnézek: nyugat felől 
kékló' hegyvonulat, mély hasadékok 
szakítják meg; az ég felhőtlen, tiszta, 
a legmagasabb csúcsokat fáslikként 
fedő, kis gőzgomolyagok. Mély kútba 
kell lepillantani -  valami ezt mondat
ja velem -, vagy még mélyebbre kéne 
leásni? Itt nagyon ritkán esik eső, a 
víz bizonyára nem innen ered, hanem 
több mérföldnyi távolságból szivárog 
át a föld alatt (a Kordillerákból?), s út
közben fölszívja a sót. Ezt kellene va
lahogy megértetnem apámmal, aki 
a vaságyba kapaszkodva erőlködik, 
hogy hangja érthető legyen:

„Te ezt még nem érted, fiam...”

Mindenki dicsérte remek memó
riáját. (Az enyémmel vajon hogy ál
lunk?) Nyomorult pánik vesz erőt raj
tam, nem emlékszem rá, hogy fiatal 
korában járt volna Chilében vagy Pe
ruban! Akkor pedig hogyan kerülnek 
szemünk elé a Kordillerák?... Az élet 
elbűvölő lenne, ha a zárt ajtók védel
me mögött a tárgyak nem hagynának 
foltot az agyunkon, s a korlátozó politi
kai rendszerek nem zabálnák fel körü
löttünk az időt -  a legszebb évtizede
ket... Pillám zsibbadt, nyugtalanság 
fog el mégis. Tiltakozni akarok a mes
terséges beavatkozás ellen. Jóllehet 
a világjáró Darwin azon lelkendezik, 
hogy az öszvér mindig meglepetéssel 
szolgál. A madrina (nagynéni) igen 
fontos „személy”: egy jóravaló öreg 
kanca, csengettyűvel a nyakában; aho
vá megy, a többi öszvér mint jó gyerek

követi. Egy korcsnak nagyobb emléke- 
zőképessége, szívóssága, tá rsas  ösztö
ne van és hosszabb élete, m int szülei 
közül bármelyiknek. Ez a rra  látszik 
m utatni, hogy a mesterséges beavat
kozás fölülm úlhatja a term észetet. 
(Kérdés: a társadalom é is?)

Apám nak vajon melyik felmenő ro
kona élte meg ezt? (M áris magába 
szív az újabb álom.) Szárnyatlan, pu
ha, hüvelykhosszúságú bogarak m ász
kálnak  testemen. Nagy fekete polos
kák. Szívás előtt egészen laposak 
(azon egzotikus táj házaihoz hasonló
ak), de aztán  a vértől felduzzadnak és 
kigömbölyödnek. Ilyenkor könnyebb 
őket agyoncsapni. A rovar kidugja szí
vóját, s ostyaalakú teste  percek a la tt 
gömb lesz.

Kitapintom apám  sápadt arcát: szá
raz tésztam assza. Iszamos üreg. Óv
nám  vérét az élősködőktől, ő azon
ban m intha nem is lá tná  a fizikai 
veszélyt, paposán agitál: „Tartós m ű
vet hagyni há tra  -  lihegi. -  H a nem is 
tökéleteset.”

„Igen -  bólintok, izzadt, véres ing
nyakkal. -  De most aludnod kéne...” 
(Fel szeretnék ordítani.)

„Nyugodj meg, csak a kim erültség.”
-  Georgina csillogó körmökkel, lenge 
köntösben a csillár alatt. Almomból 
felriadva nézek körül -  és visszafelé, 
hogy hogyan is tö rtén ik  velem vajon 
mindez?... -  „Rosszat álmodtál?”

„Ellenkezőleg -  lódítom morcosán.
-  Zenét hallottam ...”

„Akkor ta lán  egy kis fülbe ragadt 
nosztalgia.” -  A fölös gúnyt m egértő 
mosolyba csomagolja.

Eszembe villan: h á tha  m egm enthe
tő  még a kapcsolatunk? Ám ő beszéd
re, vallom ásra ösztökél.

„Szerinted csak az ágyat oszthat
juk  meg? Mi lesz a gondjaiddal?!...”

Verve vagyok. Az esőié csíkokban 
folyik alá az ablakon, fehéres köd te r
jed alattom osan odakint, az ágakhoz, 
az ablakfájához tapad, m int a csiga
nyál, s én közben vallók, önmagámtól 
is viszolyogva.

„Csak ennyi? -  Georgina szemhé
ja  aláhull, m int egy redőny. Érzem, 
m áris tú l sokat tud rólam. -  Emlé
kezz vissza a hasonlatodra a tem e
tés u tán  -  hajol még közelebb hoz
zám. -  «Fehér kagyló egy kiszáradt 
tengerfenéken«. Azt mondtad, kotyog 
benne az idő, m int öröklétbe zsongí- 
tó özönvíz. -  Megcirógatja a fülem tö
vét. -  Szegény, hiszékeny Noé!... Gye
re egy kis tanulm ányi sétára” -  teszi 
hozzá sejtelmesen. Aztán hátulról já 
tékosan elakaszt. Felszisszenek.

„A park  tele van kóbor kutyákkal”
-  mutogatom a harapást a lábszára
mon.

„Veszettek?”

> > > > >  folytatás a 14. oldalon
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> > > > >  folytatás a 13. oldalról
„Kipróbálhatod ó'ket te is.”

(- Ki az a Georgina? -  faggatózik 
Petra.

Mit is mondhatnék róla annyi év 
után?!... Egy irtó hosszú lábú csaj, 
mindig rossz alvó volt. Megbámultam 
a testét, hogy: ez mind az enyém? -  de 
többnyire csak óvatosan, mint aki fél, 
hogy elkaphatja a náthát. „Téged az 
ég küldött” -  szólaltam meg, mikor elő- 
ször láttam; a megjegyzést persze hű
vösnek, udvariasnak szántam. „Igen, 
onnan jöttem -  mutatott könnyedén a 
magas plafonra. -  Vagy talán még fen
tebbről.” Gúnyos és odaadó tekintete 
volt egyszerre. A kedvesé, aki nyomon 
követi minden lépésedet.

— Miért nem vetted feleségül? -  te
szi fel Petra az újabb, tipikus kérdést.

Hallgatok. Bár lenne tipikus vá
lasz!)

Az az igazság, hogy engem valójá
ban már semmi sem érdekelt a teme
tés után. Vagy amióta apám jegyzete
it megtaláltam.

Nem én voltam az egyedüli fiú, akit 
iszonyattal töltött el apja tehetetlensé
ge. Az a szenilitásnál is kirekesztőbb, 
csaknem hivalkodó védtelenség, me
lyet magamban megalkuvásnak ne
veztem. Bosszantott a tudat, hogy hi
ába is próbálnám elültetni az öregem 
kies, romantikára hajlamos lelkében 
az ellenséges érzületet. Ezt éreztet
tem is vele. (Jaj, mennyire tévedtem!)

„Apa az én fülesbaglyom” -  kotyo
gott a hátam mögött a kedvencnek ta r
tott másik csemete.

„Amióta együtt élünk, még nem tör
tént meg, hogy apátok -  közben állha
tatosan nézett rám -  rosszat mondjon 
valakiről, vagy rákiáltson az ember
re, amiért az buta” -  zárta le a témát 
anyám.

Egy szakadék megint, amelyen biz
tonsággal nem kelhet át, csupán a 
képzelet. Annál is inkább indokolt 
ez most, mivel apánk már túljutott a 
valóságon, a megnyugtató örökkéva
lóságba, amely mint egy kifordított 
zokni már nem tartogat számunkra 
semmi borzalmasat.

Látom -  a körülkerített sírok és a 
terebélyes koronájú fák között -  az 
összezsúfolódott, rajongó sokaságot, 
hallom a demagóg szólamokat: „Tisz
ta, világosságot áhító lelkeden az iste
ni törvényszerűség kegyelméből vég
re beteljesedett a sors!”... Temetésed 
is megalázó ráadás volt csalásainkra. 
Természetes halál után természetelle
nes magyarázkodások, mímelés. Ár
ván maradt fiad mutatóujjával meg
célozta az éppen fejünk fölött köröző 
katonai helikoptert — ezúttal elszán
tan, kihívó indulattal, cseppet sem 
játékosan. Az ünnepélyes ceremónia

után a nagykabátzsebekből előkerült 
a pálinkás üveg, hisz sok volt a vidéki 
atyafi s tanítvány.

A forró torkokból (ha nem is épp így 
történt) egyre misztikusabban száll 
az énekszó... Te magad sem hiszel 
már odaát az ilyen fellángolásban.

Utolsó („meghívásos”) vacsorádon 
vártuk a rettentő tanulságot; de még 
a szárazvillám is elkerülte a lugast 
azon a fülledt délutánon.

Miután a vendégek elmentek, a ker
ti kerek asztalnál huszonegyezni kezd
tünk. (Lehet, hogy ez sem igaz; nem 
ott, vagy nem akkor történt.) Bátyám 
résnyire összehúzta szemét s fojtot- 
tan rám szólt, hogy: „Ne csalj.” (Most 
már tudom, ez is csak bennem  történt, 
mint egy fárasztó utazás.) Valami hi
ányzott belőled, apám. Igaz, valami
ből több volt. Jóságod zavarával csak 
fokoztad kínomat, akkor is. „Nekem 
csaltál -  suttogtad -, nem ellenem.”

Kicsike hiányzott, hogy elbőgjem 
magam.

Megindultál végképp, mint hulló, 
rozsdabarna falevelek. Hunyorogva, 
kábán néztem utánad. Karodon a csí
kos szatyorral, a boltíves kapualjhoz 
érve úgy távolodtál, mint akinek csak 
percei vannak hátra. Legfeljebb órák. 
Hirtelen elhatározással rohanni kezd
tem utánad, a kapualj felé, keresztül 
a pocsolyákon, fel is spriccoltam a nad
rágszáramat -  de nem láttalak sehol. 
Csak a közönyös fényözön. Álltam 
megvakítva.

Anyám a halálod órájában, mikor 
hazahoztak, szótlanul remegett. Az 
ember feladja önmagát -  kivéve a nor
mális őrülteket!

*
Hihetetlen, hogy mindezt én mon

dom ki; a közös emlékekből válogatva 
-  ha más-más összefüggést teremtek 
is köztük. Mint amikor valaki szét
szórt alsóneműkön fekszik, és megder
medt hátgerinccel tér magához.

A hőmérő, rendszerint meghibásod- 
va, mínusz (-) fokot mutat. A mellém 
somfordáló Georgina magyarázatok 
után kutat. Mikor be akarja beszél
ni nekem, hogy kimerült vagyok, szá
momra az egyfajta figyelmeztetés.

Minden fantasztikusan képszerű 
előttem. Mégis azt kiáltom: Torkig va
gyok mindennel!

Mikor világossá vált előttem, hogy 
ráuntam a pesztrálásra, ő találkozást 
sürgetett. Fanyar ízű pásztorórák ta
nulsága, hogy a gyöngédség szenvedé
lye hisztériába csap át. Most itt ül, s 
anélkül, hogy valami lényegeset kí
vánna mondani, csak enyeleg; vagy 
csapongó lényemről áradozik, már rég 
nem gúnyosan. Pedig konspirativ han
gulat, feszültség nélkül együttlétünk 
valahogy nem igazi. Mintha csak azt 
mondaná, hogy: „Nyitás Európa felé.”

S nyomatékképpen kezében kattan az 
arany cigarettatárca.

Európa?!... Nyilván néhány ház
tömbbel továbbesik.

„A lakók úgy ültek, mint egy ha
jó fedélzetén. Messziről jött minden: 
rémhír és remény. Peru az anarchia 
állapotában volt. A  láthatáron való 
megjelenésünk e kis félreértésre adott 
okot.

Minden párt adót követelt; az em
berek azt hitték, a végítélet napja kö
vetkezik. A sót, tájékoztatott egy min
den hájjal megkent francia kereskedő, 
többnyire trágyázásra meg salétrom
sav-gyártáshoz használják, változé
kony természete miatt puskaporgyár
tásra nem alkalmas.

...Az első igazi sivatag, amelyen vé
gigkocogtam, nem tett rám különö
sebb hatást. Egyetlen növényi termé
ket láttam a fáradt paták alatt, egy 
parányi sárga zuzmót, amely az elhul
lott öszvérek csontjából bújt elő.

A sziklafal tövében is minden ko
pár, a szakadékok tele vannak törme
lékkel, a hegyoldalakat finom fehér 
homokréteg fedi. Aznap reggel, midőn 
a tizennégy mérföldnyi távolságra fek
vő salétrom-telepekre indultunk, s a 
meredek part menti hegyeket egy zeg
zugos, homokos ösvényen megmászva 
megpillantottuk a Guantajaya és St. 
Riosa melletti bányákat, a kis falu ha
tárában izgatottan föl-alá szaladgáló 
emberek fogadtak. Röviddel azelőtt 
kapták a hírt, hogy három ismeretlen 
feltört két templomot, s minden ezüst 
kincset ellopott. A felzúdult tömeg azu
tán sem csillapodott le, hogy a rabló
kat a kincsekkel együtt kézre kerítet
ték. A dühöngő csőcselék azt kiabálta, 
hogy eretnekek becstelenítették meg 
a mindenható istent, s már arra ké
szült, hogy minden hitet vallót, más 
nyelvűt megkínozzanak, amikor...”

Ha mégis apám kéziratai között ta
lálkoztam mindazzal, amit tévesen a 
tudatalattimnak tulajdonítottak! Ha 
nem hallucináció volt!... (A kétségek 
megmaradnak; a hazugság is marad, 
amennyiben nem hangzik el mai fo
galmakkal -  csak jelképes nyelven -  
a létező.)

Türelmetlenül kutattam. „Adni kell 
időt a gyásznak” -  mondta anyám; ma
gányom azonban még nagyon nagy tá
volságra volt a szabad lélegzéstől, a le
hetséges feloldozástól.

Addig, valahányszor beleolvastam 
ezekbe az óvatosan megfogalmazott 
(allegorikus) helyzetjelentésekbe, nem 
a zsigereimet hasogatta, hanem a gé
nek útján közelített meg a lélekszorí
tó fájdalom.

Még hogy öszvércsontok a perui si
vatagban! Az aláhúzott mondatok 
még világosabbá tettek némely pár
huzamot. Még a végső pusztítás ké
pét előrevetítő dokumentumrészlet is,
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amely az Új-Spanyolország meghódítá
sának hiteles története címet viselte.

„Ezt követően engedélyt kértek 
Huicilopocstli ünnepének megtartásá
ra. És a spanyolok is meg akarták néz
ni, milyen az ünnep, meg akarták cso
dálni és meg akarták látni, hogyan 
ünnepelnek.

Azután parancsot adott 
Moktezuma: menjenek néhányan a 
vezér házába, vigyék el a kérelmet. 
És amikor az engedély megjött a be
zárt Moktezumához, már őrölték is a 
csikalote-magot, a templom udvarán 
csinálták az asszonyok, akik egész év
ben böjtöltek.

Eljöttek a spanyolok, sokan gyűl
tek össze harci fegyverzetben. Fel vol
tak szerelve, fegyveresen. Közibük 
mentek, hozzájuk léptek, körbeállták 
őket, megnézegették egyenként az őr
lő asszonyokat, az arcukba néztek. 
És miután megnézték őket, a Kirá
lyi Házba vonultak: mint késó'bb meg
tudták, már akkor is az volt a szán
dékuk, hogy legyilkolják az onnan ki
jövő férfiakat.

...Aközben, mikor az ünnepet élvez
ték, mikor folyt a tánc, az ének, már 
egymást követték az énekek, mik úgy 
zengtek, mint a hullámverés, ponto
san akkor határozták el a spanyolok, 
hogy leölik az embereket... Elzárták a 
kijáratot, az átjárókat, a bejárókat: a 
Sas Kapuját a kispalotában, a Nád-he
gye, a Tükrös Kígyó kapuját. És azu
tán, hogy lezárták, mindent őrizet alá 
vettek: már senki sem mehetett ki.

így elrendezve a dolgokat, azonnal 
a Szent Udvarra lépnek, hogy leöljék 
az embereket. Gyalogosan jönnek, fa
pajzsot, néhányan fémpajzsot, és kard
jukat hozzák. Azonnal közrefogják a 
táncolókat, az üstdobosok felé ronta
nak, egy vágást mértek arra, aki ját
szott, mindkét karját levágták. Aztán 
lefejezték: messze gurult levágott fe
je.

Egyszerre vagdalkoznak, mind, lán
dzsával leszúrják és felhasítják, kard
jukkal sebet ütnek az embereken. 
Némelyeket hátulról támadtak meg: 
azok nyomban a földre rogytak, szét
eső belekkel. Másoknak széthasítot
ták a fejét, felszabdalták a fejét, egé
szen széthasították a fejét.

De másoknak a vállába vágtak: tes
tük széthasítva, sebek tátongtak raj
tuk. És olyanok is voltak, akik hiába 
futottak: beleiket vonszolták, míg be
le nem gabalyodtak. Menedéket keres
vén, azt sem tudták, hova fussanak... 
A harcosoknak vére úgy patakzott, 
mint a víz; mint a megrekedt pocsolya 
bőre, terjengett a vér és a földön von
szolt belek szaga.”

*
Apám lelépett a vonatról, és a szén

poros fűben, az itt-ott már letaposott, 
sűrű gazban megindult felé. Egyedül

vártam rá. Kissé idétlen, vastag sza
lagos kalap, világos színű koverkó ka
bát volt rajta. Ilyen merevnek és fe- 
szélyezettnek még sohasem láttam. 
Ráadásul amint ügyetlenkedve ma
gához húzott, rám nehezült, mint egy 
üres fogasra, úgyhogy maradék gyön
gédségem is elszállt.

Szótlanul haladt mellettem, csak 
akkor riadt fel gondolataiból, amikor 
a hulladékban kotorászó utcaseprők 
egy rühes macskát kezdtek hajkurász- 
ni a peronon, s az űzött állat vinnyog
va bemenekült a mozdonyfüstbe.

„Nekem igazán megmutathatod... 
Ugye te is írogatsz?”

Georgina már egy évvel korábban 
rám kérdezett.

„Nem hülyültem meg, mint az öre- 
gem.”

Az olcsó szellemeskedést később un
dorítónak találtam, de a leggyanútla
nabb kapcsolatunk idején is hűtlen
ségnek éreztem idegen kézbe adni 
apám irományait, vagy akár fecsegni 
róluk.

Ilyesmi járt az eszemben, miközben 
apámmal, az állomás téren átvágva, 
hazafelé tartottunk, no meg az, hogy 
a Georgina léptei alatt a parkett sose 
nyikorog; az erdőben pedig mintha 
mindig fenyőtűkön járna. Megejtően 
magabiztos és vakmerő, mint egy in
diánlány; csupán akkor szokott meg
rémülni, hogyha elveszik a villanyt. 
Olyankor két kézzel kapaszkodik be
lém, körmét a bőrömbe mélyítve.

Otthon anyám sem bátorkodott 
egyebet kérdezni törődöttnek látszó 
hites társától, mint azt, hogy a szállo
da milyen volt?

„Krákogtak a csövek a falban” -  pró
bált kedélyes hangot megütni apám, 
noha lerítt róla, hogy cseppet sincs mó
kás kedvében.

„Miért olyan feszesek a heréid?” -  
súgta a fülembe azelőtt való nap Ge
orgina. Eltoltam magamtól a vászon
rolón átszivárgó fényben kutakodó 
ujjakat, s miközben duruzsoló hang

ja -  »Te reszketsz!« -  meztelen ágyé
komat csiklandozta, nőtt bennem a 
gyanakvás, a szeretőmmel szembeni 
gyanakvás, aki nem sokkal korábban 
jelentette ki, hogy apámnak kár volt 
a fővárosba utaznia.

Hogyan is kezdődött az egész?... 
Elszopogattunk egy üveg gint, szára
zon. Georgina mellém bújt, s én hiá
ba hunytam le a szemem alvást szín
lelve, kacérkodni kezdett velem, hogy: 
„Brutális csábító vagyok, látod, csú
nya fiú? -  Ölelő karjával szinte fojtoga
tott. -  Mint Dr. Feral, a jó öreg Ferenc 
József császár egykori háziorvosa!” 

Fáradt mosollyal nyugtáztam di
adalittas hangulatát, mire ő része
gek elszántságával fakadt ki: „Vidé
ki tyúknak néztél, mi?!” -  Közben a 
csuklómat szorongatta.

„Pedig az őrangyalom vagy” -  lehel
tem a képébe, és arra gondoltam: nem 
az a fajta, aki megsértődve sírni kezd
jen.

„Igenis, az vagyok. Téged féltelek... 
Magunkat.”

„A te apád politikus” -  böktem ki. 
„Azt hiszed -  mondta fojtott han

gon -, hogy nem vettem észre máskor 
is a gyanakvást s a megvetést az ud
variasság álarca mögött?”

„Csak azt akartam mondani, hogy 
tudtommal a politikusok a közrend 
őreinek számítanak.” A gin bennem 
is dolgozott.

„Ezzel szemben a művészek...!” 
„Művészek?... Nem vagyok művész. 

-  Vállon ragadtam, és magam felé 
fordítottam az arcát. -  A, az apámra 
gondolsz?!” -  Feltápászkodtam, s bár 
megsejtettem a kihívást hangjában, 
elhatároztam, hogy kedélyes pózt 
erőltetek magamra, kerülve a direkt 
összecsapást. -  Az írók -  folytattam 
séta közben. -  Példának okáért ilyen 
könyvespolcot kalapálnak össze.” 

Közben eszembe villant egy má
sik „kihívás”, az apámé, aki bukares
ti útjára készen állva, szendvicsek
kel degeszre tömött táskával topogott 
anyám előtt az előszobában: „Egy éle
ten át kárhoztattál, hogy nincs elég 
gyakorlati érzékem... Most hát...” 

Haja, ahogy lehajolt a fogasról le
esett sál után, összeborzolódott, a ka
bátgallérja félig betűrődve -  úgy fes
tett, mint egy köpcös, bátortalan Don 
Quijote, aki a fővárosi könyvkiadót 
készül megostromolni puszta becsüle
tével. Mert a többiek kemény törteté- 
sével és durva csalásaival szemben a 
korrektség volt az ő egyedüli fegyve
re.

„Túl egyszerű volna a világot fel
robbantani” -  állapította meg aztán 
halkan, rezignáltan két hónap múl
va, miután tudomásunkra hozta a 
kellemetlen hírt, hogy benyújtott mű
velődéstörténeti monográfiáját az il-
> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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folytatása 15. oldalról
letékesek elvesztették. Az egyetlen ki
javított példányt...

„Ne mondd! Ez az öreged műve? — 
simogatta meg Georgina a lakkozott, 
üres falfelületet; a könyvek egy része 
ugyanis még felrakásra várt a szoba 
sarkában. — És ez itt... hogyan is ne
vezik?”

„Titkos rekesz -  közöltem vele kur
tán. Ő, persze, arra volt kíváncsi, 
hogy mi van benne... Megmutattam 
hát neki a szerszámokat, s a két stop- 
polásra váró fuszeklit.”

Nem; ez a párbeszéd a könyves
polcok eló'tt azután történt, hogy apá
mat...

Anyám ott rostokolt, naponta órák 
hosszat, a sötét függönyök mögött, s 
ha rányitottam az ajtót, ijedten reb
bent félre.

„Egyszerűen nem tudok egyedül él
ni -  fogta meg könyörgó' tekintettel a 
kezem. -  Attól félek, hogy valami ször
nyűség történik veletek is...”

Amíg élt apám, Georginában is 
több volt a tapintat; az elhallgatott 
igazság tudata, mint a szemérem, 
diszkréten ült ki az arcára, talán 
még némi bájt is kölcsönzött neki ez 
a misztikusság. Bennem viszont mint
ha több lett volna a forrongó türelmet
lenség. „Egyeseknek hogyan sikerül 
minden?” -  Térdem a vaspántos láda 
sarkának ütó'dött; sokáig sajgott még 
utána. — Jobb üres kézzel, de könnyű 
lelkiismerettel, igaz.”

Georgina jól kivehette a félhomály
ban a templom-tér felé fordított ábrá- 
zatomat, habár a lombok eltakarták 
előlem a kilátást. „A csürhe!” -  mond
tam fojtottan.

„Nem érdemes kockáztatni...”
„A közös szürke sorsot! -  fojtottam 

bele a szót. — Hol van itt bár a legki
sebb nyoma a kockázatnak?”

Alom és tényszerűség szövődménye. 
Egy kis túlzás; vagy öncsalás inkább. 
A valót-velőt emésztő' -  posztrealista, 
egyenes vonalú -  élveboncolás helyett 
egy-egy (emlékezet)kihagyás, így 
könnyebb elkerülni a hazugságokat, 
mintha, mondjuk, egy kulcsmondat 
kelló's közepén ugranái ki az induló 
vagy fékező' vonatból. Egy percig sem 
hagy nyugodni, álmomban sem, amit 
(én vagy más) megtehettünk volna.

-  Én is ezt éreztem néha -  szólalt 
meg Petra.

-  Ne hidd, hogy hallucinálok -  
folytattam -. Ez nem azonos az elekt
romágneses sugárzások hatásának 
összegeződésével. Mintha csak a kény
szerűen megélt pillanatok (évek!) 
gondolatban elhagyhatatlan tereire: 
hosszan, tiltakozva nyúlok magam 
mögé, el akarván hallgattatni a belül

ről, a lélek vagy a koponya mélyéről 
feltámadt viharokat. Ők teszik pró
bára idegrendszerünket... Hányszor 
ébredtem volt arra a biztos tudatra, 
hogy segélykiáltást hallok. Pedig csak 
egy öreg szív és tüdő munkája, gyöt- 
relmes pihegés a szomszéd szobából. 
Halványabb, de oldottabb érzés kötött 
anyámhoz, mint halott apámhoz, aki 
többnyire már csak mint lelkifurda
lás volt jelen köztünk.

Eltékozolt éveimre gondolok, a lehe
tőségekre, amelyektől nem is a terror, 
hanem a passzív viszolygás és a kény
szerű baráti mulatozások fosztottak 
meg. A sórét őszies, kénes levegőjét 
magamba szíva, elfog az izgatottság 
még ma is olykor.

Az idegenvezető a múzeumban a be
sütő fényre mutat: „Neki köszönhet
jük ezt a mai találkozást!”... A falak
ról elszabadul a betlehemi jászolhoz

kötött tehén, s a hullámzásban sze
relmi kéjre csábító sellő. Hát az a vir
tuóz mutatványaival hangos modellé 
vált, kedves papagáj! A vörös koroná
zási selyemcipőben felhasított hasú 
hal fickándozik, s egy cinikus orrszar
vú átdöfi a Megváltó homlokát... A mo
zaikkockákon vértócsában topognak 
a látogatók.

Mielőtt megkérdezném tétova áb- 
rázatomtól a tükörben, hogy tulaj
donképpen mit keresek itt, Petrára 
pillantok. A kezemet fogja bizako
dó vigyorral, mintha eszébe se ju t
na törődni azzal, hogy a művészeti 
és szexkiadványok a tévéről nem is 
beszélve -  új nemzedékek előretöré
séről és gyökeres ízlésváltásról har
sognak. Bár holmi ellen-ijesztgetést

is olvastam valahol, hogy megkez
dődött volna az öregek osztályural
ma! Ha sikerül még jobban meg
hosszabbítani az életkort, kunszt 
lesz fiatalnak lenni. Könnyen lehet
séges -  próbálja meg fejre állítani 
a világ közvéleményét egy morbid 
fantáziájú „teoretikus” - , hogy va
lamilyen negatív hatású ellenkoz
metika fogja siettetni a sihederek 
érettarcúsítását, joviális kinézésű
vé tételét, ha egyszer ez lesz a divat 
(szellemi érettségről nem esik szó), 
különben nem kerülhetnek be a dús
gazdag öregek elit osztályába.

Restellni kéne „középkorú” félszeg- 
ségemet: az élveboncoláshoz persze ez 
nem elég.

Ideges vagyok, fölzaklatott. A tele
fon megint süket, de mintha mégis 
volna valaki a vonal túlsó végén. A té
vé képernyője hirtelen kifényesedik, 
majd elborul; gyújtóbombák elől bar
langokba menekülők, majd közelkép 
a fagyott járdán: sisakos, gumibotos 
rendőrök, egy ipse a nyakát nyújto
gatja a csődületben, hogy beláthas
son az alkalmi „ringbe”.

-  Zsoldosok körülöttünk mindenütt 
-  mondom Petrának. -  Civil zsoldosok 
is.

Színlelt ijedtséggel néz az asztal 
alá, a szekrény mögé; lehajol, föl
vesz valamit. Ezüstösen fénylik uj- 
jai közt. (Újabban kórosan hull a ha
jam; s már nem újság, hogy korán 
őszülök.)

Megszállottan folytatom: „A mező 
is ellenőrzött.”

Ó előbb rábeszélően: „A mező? Te
le napsütéssel, aranyló magokkal, drá
gaságom!” Majd kihívóan: „Ismered-e 
egyáltalán a lóhere átható illatát?”

Csal, hogy menjünk kirándulni; 
nem állok kötélnek, csak elkísérem a 
városban. Azzal válik el tőlem, hogy 
a képzelet túltengése súlyos szakmai 
ártalom.

Arra az őszre gondolok, amikor 
az ajtóban álltam, pont mint most, 
s anyám elsápadva futott be a h ír
rel, hogy a kutyánkat megmérgezte 
valaki. „Egyszerű kegyetlenség vol
na?” -  kérdezte megszeppenve. Ge
orgina egész testét megrázó hahotá
ba tört ki váratlanul. Démoni volt. 
Egy-egy ilyen epizód is elég volt va
jon ahhoz, hogy hős rimádat diadal
masan döfködve -  aki egyvégtében 
lágyékod „aranyborjújára” borult s 
ördögi praktikák jártak  az eszében 
- , az őrületig felfokozott kéjben sem 
gondoltál arra, hogy megnősülj?... 
Mind tüzelhetett a gyors csárdás, 
vagy a farsangi tánc.

Mostanában viszont?!...

(folytatása következik)
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JÓ Z SA  ISTVÁ N

Időképek
Orth István grafikus módszere rég be

vált szürrealista módszer, két vagy több 
képet vetít egymásra, hogy az egyes 
kompozíciós elemek közötti viszonyokat, 
majd az egyes látványegészeket tekint
ve kikapcsolja a tudat reflexív ellenőrzé
sét a képépítés folyamatából. Eszköze a 
sugalmazás, amely a metaforaépítés leg
alsó emeletétől, a létigétől, mondja Paul 
Ricoeur, a felszíni, a megtévesztően konk
rét, elsődleges látványig, az önmagukban 
is különös kompozíciós elemek, tárgyak, 
lények összefüggésrendszerével élteti a 
képet. Töredékes, befejezetlen, diszharmo
nikus rendszer, mondhatnók, de ne feled
jük, az csak eredeti, „diszharmonikus”. 
Új világ, más rend, más harmónia. Me
lyik az igazi? Ehhez képest a másik, a 
materiális bizonyul silánynak. Az emele
tek az erotikus hevület, az ösztönök zabo- 
látlanságában sorjáznak, de nem is elég 
„egyszerűen” ösztönökről beszélni, ha 
egy mély, egzisztenciális hiányérzet meg
nyilvánulásaként szemléljük, és interpre
táljuk a képeket.

Az elméletírás többnyire két klasszi
kus szürrealista eljárásról szól, a vélet
lenről — „Szép, mint egy esernyő, és egy 
varrógép véletlen találkozása egy műtő
asztalon”, mondja Lautréamont — és az 
automatizmusról. Az automatizmus a mű
vek indulási pontját, a tágabb kontextust, 
a konkrét témát tekintve lehet természe
ti objektív véletlen, a kép -  új -világán be
lül azonban emberi szükségszerűség lesz. 
„Tiszta pszichikai automatizmus” -  írta 
Breton az 1924-es szürrealista kiáltvány
ban, „a gondolkodás valódi működése.” 
Bizonyos törvények csodás működése.

Az impresszionizmus, a kubizmus, a 
futurizmus megismerési, megértési tö
rekvéseire, melyek a tárgy valóságára 
irányultak, a szimbolizmus és az exp- 
resszionizmus után a kezdeti szürrea
lizmus rádupláz a szubjektív látomás 
erejével. Végül a vizionárius jelek akár 
teljességgel el is szakadhatnak külső 
témájuktól. Orth István képei is elsősor
ban az emberi létezés rejtett mélységei
ről szólnak, a szubjektivekről, az egészen 
személyesekről, melyek csak az álom
ban, az éber vagy az éjszakai álomban 
vagy víziókban érhetők tetten. Orth Ist
ván szakít az ismert, egyáltalán tanul
ható kompozíciós módszerekkel, mert ha 
megtagadott „helyzetét”, illetve tágabb 
világállapotát tekintve a ráció tévútra 
jutott, folyton saját korlátáival szembe
sül, akkor induljon az építkezés egészen 
lentről, mélyről, az illogikus, a tudatalat
ti rétegekből. Olyan jelek, szimbólumok, 
ábrázolások útján, racionális ellenőrzés 
alól felszabadított viszonyrendszerben, 
amelyek a történelem és a személyes léte
zés, a kollektív, illetve a személyes tapasz
talatszerzés során tisztultak le és illesz
kedtek spontán, jól működő értékrenddé. 
Érzések, képzelet, álmok. Gondolatok. Os- 
erő. Teremtő üzenet a mélyből. A mű sa
ját társadalmi kontextusában, kortárs

világában „ellenvilág”, írja Almási Mik
lós, a mimetikus mű a köznapi valóság 
elemeiből építkezik, szimbolikusan hasz
nálja azokat, igazsága épp a köznapival 
szembenálló, azt leleplező filozófiát fog su
gallni. Ez az út a reneszánsztól a moder
nig. A konstrukció alkotója, mint például 
Orth István is, „kitalált elemekből építke
zik”, metaforikusán mégis a világ rejtőző 
szerkezetére derít fényt. Az emberiség ön
keresése tulajdonképpen ennek az önref
lexiónak az eredménye. (Almási Miklós: 
Anti-esztétika, T-Twins Kiadó, Lukács 
Archívum, Budapest, 1992). Médiumai a 
művészetek. A befogadó hagyja csak nyu
godtan vezetni magát az alkotó automa
tizmusa által. A kontextusban kutat, a 
társadalomban? Megszűnt itt már külön 
állni a „kint”, a „bent”. „Ki vagy, kér
ded, mi vagy? -  írja Illyés Gyula -  Amit 
a szív, az agy a világtól kölcsönkap.” így 
aztán túl is lépünk azon az objektumon, 
amely funkciója szerint a tudatalattiban 
zajló, homályos, pontosabban teljes mér
tékben nem racionalizálható folyamatok
nak, az indulatoknak formát ad. És ez a 
fontos, ha az egyes motívumok, elemek, 
sőt képrétegek előzetesség-struktúrájá- 
ba, sőt a max weberi intencionalitás mé

lyéig tudunk hatolni. A nyilvánvaló cél 
itt a megtisztulás, az evangéliumok mo
tívumaival, az azok szellemében megal
kotott állatövi jegyek sorozata kitűnő pél
dája ennek. Portré az emberről, már nem 
a társadalmi korlátoktól szabadulni aka
róról, hanem az őseredeti ártatlanság és 
ösztönösség állapotában. A műalkotás
nak rendet kell teremtenie a káoszban 
és a műalkotás mértéke az ösztön, írta 
Apollinaire. „...Sallustius azt mondja: 
Az univerzum maga is mítosz -  írja Bre
ton a szürrealizmus 1946-1948 körüli 
helyzetét értékelve -  másfelől pedig azt 
hallom, hogy napjaink igaz mitológiája 
az, hogy nincsenek mítoszaink. Ami en
gem illet, régóta állítom: rendkívüli fon
tosságot kell tulajdonítani az ébrenlét és 
az álom nyilvánvaló és rejtett tartalm á
nak. Ami az elsőt illeti, az a történészek, 
a politikusok ügye — hagyjuk rájuk —; a 
második a szociológusokat, de elsősorban 
a költőket és a művészeket érinti. Mert 
voltaképpen ez a rejtett tartalom -  és

semmi egyéb -  a költészet és művészet rej
tett nyersanyaga. A mítosz pedig a rejtett 
tartalom, amely rajtunk keresztül művé 
válik. Az emberiség nagy lemondásainak 
és megosztottságának korszakaiban, így 
napjainkban, ez a mítosz rejtett, föld alat
ti utakon szivárog, miközben azonban né
hány ember legfőbb gondja marad... Már
most milyen fontosságot tulajdonítunk a 
titkos hagyományoknak? Egyre nagyob
bat, bármennyire visszatetsző a jó apos
toloknak, akik nyugtalankodnak miat
tam”. Mitikus mélyrétegek, rejtőzködő 
hagyományok, melyek hatásaikban folya
matosan megnyilvánulnak. Teremtett vi
lág. Tere a külső és belső végtelen oldó
dásában nyílik. Ideje a mítosz ideje, a 
megragadhatatlan régmúlt, a megálmo
dott cél ideje, a megfoghatatlan jövő, és 
végül mindennek nincs fontossága, ponto
sabban megszűnik, mert az orth-i szinté
zisben a mítosz térben és időben mára és 
jövőre egyaránt kiterjed. Kritika? Bölcs, 
derűs irónia...

Orth István szintézise érzés és gon
dolat, a tudatalatti és a tudat közöt
ti egység megteremtése — a műalkotás 
olyan intellektualizálásában, amelyben 
néhol a testi erotika is anyagtalanná, 
szellemivé minősül át. A tudatos reflexió 
gyilkos ellentéte a spontaneitásnak, indi
ai, görög, közép amerikai stb. mítoszok so
ra, évszázadok filozófiai, ismeretelméleti, 
majd pszichológiai szakirodalma tárgyal
ja az ellentétet. Ebben a képköltészetben 
helyreáll a harmónia. Égi és földi szere
lem nem tagadják, hanem kiegészítik egy
mást. A csók. A csók anyagi, testi vetüle- 
te csak egy, azelőtt, afölött a kezek, az 
ujjak, az ujjhegyek leheletkönnyű érinté
sével kezdődik, abból száll alá -  mondja 
Orth István képköltő. Az alkotó emberi 
szellem az érzékelt jelenségeket jelekké 
alakítja. A szürrealista művész nemcsak 
külső kontextusa — „élet” — felől közelít 
azokhoz, hanem a belső, lelki szintér, ál
mai, látomásai felől is, és a szélső pólu
sok, legfőképpen a látomás és jelkonst
rukció közül kikapcsolja a tudatot. Ez 
az automatizmus elsősorban képi működ
tetésének értelme, és ez az a „konkrét 
irracionalitás”, amelyet például Conroy 
Maddox meghatározónak ta rt Dali szürre
alizmusában. [Conroy Maddox: Salvador 
Dali 1904—1989. Eccentric and Genius. 
Benedikt Taschen Verlag GmbH., Köln, 
é. n. (1993), 7.]

Jelek. Megjelenésük és alkalmazá
suk módjának vizsgálata vezetett el az 
alapvető mozgatóerőkhöz. A címek ez
úttal sem sokat segítenek, másra hiva
tottak, sokszor még csak nem is a téma 
egyszerű megnevezései, amint azt meg
szoktuk. Szürrealista alkotó szándékait 
és módszerét leírni... interpretálni... Vé
gül is ez az út a képek rejtett értelmé
nek megközelítéséhez. Célja? Változatla
nul az, hogy a művészet az életre hasson. 
Eszköze? Rendet, és egyáltalán, harmóni
át a tudat és a tudatalatti között, ösztön 
és civilizáció, társadalom és természet kö
zött. És akkor? És akkor...? Orth István 
időembere két archetipikus, függőleges és 
vízszintes részre, a „lentre” és a „fentre” 
osztott képterekben megjárja a maga pok-

> » »  folytatás a 14. oldalon

17



HELIKON

> » »  folytatás a 17. oldalról 
lát, megéli a maga drámáját, útja a kozmi
kus homokórában a szellemi értelemben 
vett felemelkedés útja, világa ennek tere 
és ideje. A más tér és más idő a szellem 
belső tere és ideje, külső', ismert, szokott 
mérőeszközökkel nem is mérhető, és ha 
nem is megragadhatatlan, de nem megra
gadható. Mert magáról az idődimenzión 
kívül élő szellemről van szó. Megközelít
hető persze, mert legfontosabb törekvése, 
hogy megtestesül, és ezekben a történése
iben exteriorizálódó ritmusa van -  amely 
folyamatosan tapasztalható, megélhet, 
só't ábrázolható. Ezeknek az életesemé
nyeknek a folyamata, rendje, sorrendje 
lesz Orth István grafikája, méghozzá an
nak önállósult formájában.

Út tehát innen, a mindennapok 
valóságából... odaátra, és vissza és újra. 
És a végső' cél itt változatlanul az, ami az 
avantgárd irányzatok, mozgalmak hősko
ra óta vonz bennünket. Hogy az alkotó, és 
persze, a szemlélő valóban birtokba vegye 
a valóságot. Mert oda és vissza egyaránt 
bejárva az utat, tudja, látja, hogy az sok
kal gazdagabb, mint ahogy a mindennapi 
észlelésben megtapasztaljuk. [...]

Idő a művészetben — folyamatos jelen
lét ez, akárcsak egy folyó, és folyama
tosan változik, politikai szempontból 
semmi sem lehet áthatóbb és átfogóbb.” 
(Márcio Doctors, I. m., 50.)

Orth István már nem a gyermekkor 
emlékeire, a véletlenre, az improvizációra 
stb. alapoz, mint a szürrealizmus hőskorá
nak alkotói tették, nem is csak felfedezni, 
illetve birtokba venni akarja a való vilá
got, az ő alkotói magatartása a mítoszte- 
remtő és egyben -értelmező Borgesével 
analóg. Ó teremti a valóságot. Ezért a 
hangsúlyozott nemiség, látomásai a túl
burjánzó szexuális fantázia termékei. 
„Realista”, létező világa, esztétikai va
lósága is ennek megfelelően alapoztatik 
meg, majd vallási szemlélet, biblikus ér
tékrend lesz a formaadó. Végül is... nem 
magát a „valóságot” képszerűsíti -  mi 
az?! - , hanem annak terét és idejét. Az 
önreflexív tudat is visszanyerheti így ha
talmát az ellenőrizhetetlen mélységek fö
lött, végül is így teljes az emberi létezés. 
A lépcső, amely idáig vezet, művészettör
téneti szempontból az impresszionizmus 
azon törekvésével indul, hogy a képszerű 
ábrázolásból száműzze az irodalmat, az 
epikumot. Folytatódik az absztrakt, majd 
a nonfiguratív festészet hozta fordulattal. 
Mondrianék, Kandiszkijék száműzték 
magát a témát is. Már nem az ábrázolt 
téma sajátosságait, elsősorban színeit, 
formáját tiszteletben tartva-megőrizve 
festettek, hanem „a” piros, „a” sárga, „a” 
zöld, „a” kék kompozicionális viszonyait 
vizsgálták. Úgy tekintendő, úgy értendő 
mindez, mint a matematika, úgy elvont, 
mint a matematika. Orth István grafiká
jában „a” tér, „az” idő képszerűsödik -  a 
létező konkrét formák, az emberi test, a 
női akt stb. „terének” elhagyásában, a 
kilépésben.

[...]
A csoda iránti vágy...
Itt Ikarosz igyekszik kiszakítani ma

gát, ott a Főnix suhan fejedelmi mél
tósággal, amott meg, miközben egy

nőalak és egy filodendron formáinak lá
tomásszerű metamorfózisa folyik lassan, 
csillagcsikók vágtatnak át az égen. Az 
ember egy kozmikus hiányérzet hordo
zója, a mindenség, a tér és az idő végte
lenjének átélésére törekszik, s ha véges 
léte csak nagy ritkán és csak egyetlen 
formában teszi azt lehetővé, akkor át
éli azt az önmaga végességéből való kitö
résben. Ezt a pontot ragadja meg Orth, 
metaforává emelve, ezen a — megszüle
tésével tűnő -  pillanaton egyensúlyoz, 
melyben a legbensőbb én misztikus köz
vetlenséggel érintkezik a külvilággal. S 
lám, az önmagából való kilépéssel talál 
harmóniára, a nő és a filodendron meta
morfózisa folyik csendben tovább, a kép 
szecessziós vonalvezetése tökéletes össz
hangot, só't azonosságot jelez. Ez lesz itt 
a konkréttól az elvonatkoztatásig vezető 
út, a metaforateremtés folyamata. Magá
nak a teremtésnek az újraélése, emberi 
léptékben. Heidegger gondolata az irodal
mi műre vonatkoztatható, ő a mondásról 
[Rede, Sage] ír, a képzőművészeti mű
alkotásban a felszíni stílus, illetve mé
lyen a művészi ideológia között az alko
tói módszer közvetít. Itt a módszer maga 
ez a nyitás, ez a kilépés. Ahogy az alko
tó megnyitja a természet kész, az emberi 
végességben zárttá élt rendjét. Ikarosz, 
Filodendron, Főnix. Vagy álljanak itt a 
makói művésztelepen, 1996-ban írt so
rai: „Csak az anyagi (és az anyagias) em
bernek vannak kalendáriumai és kétsé
gei.” „Az előttem, mellettem és utánam 
járó társaimmal megpróbáljuk kimente
ni, átmenteni a makóiaknak a színeket 
és fényeket, az érzéseket, a hagymaszár- 
sípot, a halak sikló vonalát és a csillago
kat, vagy csak -  egyszerűen — egy Ma
ros-parti fűzfa képét, hogy legyen minek 
örülniük azoknak, akik majd örülni tud
nak az Igének, a muzsikának, egy kép
nek vagy egy szobornak...”

Oldódás, metamorfózis, teremtés, a va
lamivé válás drámája. Mert ki ez az Ika
rosz? Mert ez az Ikarosz nem egyszerű, 
egy az egyben képi megfogalmazása a 
görög mítoszban leírtaknak. És mi törté
nik, ha ez az Ikarosz kiszakítja magát 
földhözragadt anyagszerűségéből? Meg
nyílik a tér, felszabadított létezés. Átdöfi

az időt, egy világállapot szűnik meg létez
ni. Feltámad hamujából a Főnix-madár, 
új rend születik. Sajátos dialektikával tet
ten érve, két világállapot közötti szituá
ció látható itt. [...]

Orth István az ábrázolandó tárgya
kat sokszor kiemeli természetes kör
nyezetükből és újba, szokatlanba helye
zi, vagy merészen társítva csoportosítja 
őket, új jelentéssel telített viszonyokat 
teremtve köztük. A nyomaték ez eset
ben nem az állapotváltáson vagy a köz
tes helyzet megragadásán vagy az új 
rend születésén van, hanem az asszo
ciációkkal teremtett új léthelyzeten és 
annak lehetséges távlatain. Mert ez az 
ugródeszkája az absztrahálás csendes 
fázisának, innen emelkedik a gondolat 
tovább.

Maguk az emberi alakok teljessé
gükben csak ritkán jelennek meg, job
bára pazarul stilizált torzók és/vagy 
nyüzsgő, gyűrűző, absztrakt formák. 
Szerepük az, hogy a kompozíciós fo
lyamatba illeszkedvén eleget tegye
nek a sajátos szerkezet támasztotta 
követelményeknek. A többi alakokhoz 
hasonlóan általában egymással szembe
állítva, két ellentétes pólust alkotva és 
a köztük levő feszültséget jelezve, meg
határozhatatlan térben ábrázoltainak, 
úgy, hogy a hangsúly mozdulataikra, 
egymáshoz viszonyított mozgásukra es
sen. [...] Orth István végül nem egy ma
tematikai merevséggel előre meghatáro
zott, többszörösen bináris struktúrára 
épít, hiszen az együtt születik maguk
kal a formákkal, ugyanakkor kezdettől 
ható, fegyelmező jelenlétével biztosítja 
a művek integritását. „Paradox módon 
nem a rajzi virtuozitásra épít, hanem 
a biztos, stilizált forma körvonalaira, 
a gesztusrajz elemei ezért hűvösek, tá r
gyilagosak és több szintű képi szimbólu
mai ellenére egyértelműek” — írja Mol
nár Dénes grafikus a művész 1998. 
január-februári, marosvásárhelyi, Lyra 
Galériabeli kiállításának katalógusá
ban. És mindebből következően ez a 
fajta plasztikai tér már nem rétegződő 
felületek kapcsolata hanem homogén 
egység, amely így már magukkal a kom
pozíciós elemekkel vált egyenrangúvá, 
és azokkal együtt, illetve fölöttes szerve
zőerőként hat. így aztán konkretizálód
hat az élet bármelyik értekszférájában 
levő léthelyzetre adott-alkotott válasz
tás, a választás, a tájékozódás a nagy 
vonzerővel ható lehetőségek között, és 
így végezhető el az alkotó ember min
dennapi önmeghatározása.
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‘K Ó 'D T X  -  

Más v ilág  (részlet)
A Harmadik Ügyosztályon azt követelték tőlem, 

hogy tegyek vallomást: hallottam, ahogy négy bri
gádtagom németül Hitler közeli bevonulásáról beszél
get. Istenem, a szovjet rendszer egyik legszörnyűbb 
lidérce ez a mánia, hogy áldozatait legálisan végez
ze ki... Nem elég tarkón lőni a szerencsétlent, az is 
kell, hogy kérje csak szépen a kivégzését a bírósági 
tárgyaláson. Nem elég valami sötét koholmányba ga- 
balyítani, az is kell, hogy a vádat tanúk is bizonyít
sák. Az NKVD-s tiszt nem titkolta előttem, hogy ha 
megtagadom a vallomást, visszaküld közmunkára, 
az erdőbe... Választhattam: vagy én halok meg, vagy 
a négy német...

Bajtársam bort töltött és reszkető kézzel a szájá
hoz emelte a poharat. Résnyire nyitott szemmel lát
tam izzadt, félelemtől eltorzult arcát.

-  Hát választottam. Torkig voltam az erdővel, a 
mindennapos hadakozással a halállal -  élni akar
tam. Megtettem a vallomást. Két nappal később a né
meteket a zónán kívül kivégezték.

Csend lett. Vendégem az asztalra tette üres poharát, 
és mint aki ütést vár, összekuporodott az ágyon. A fal 
mögött egy nő hamis fejhangon valami olasz dalt éne
kelt, aztán egy káromkodás elnémította. A levegő kicsit 
hűvösebb lett, de szinte hallottam, ahogy az autók felhe- 
vült kerekei cuppanva válnak el a ragadó aszfalttól.

-  Ha ezt bárkinek elmondanám azok közül, akikkel 
most érintkezem -  szólalt meg rabtársam csendesen -  
, vagy nem hinnék el, vagy nem fognának velem töb
bé kezet. De te, te mégiscsak tudod, mit műveltek ve
lünk. Csak egyetlenegy szót mondj. Hogy megérted...

Ereztem, hogy halántékomon dobol a vér; régi ese
tek, jelenetek tolultak fel bennem. De mennyivel ha
loványabbak voltak annak idején, amikor erőszakkal 
tompítottam őket, hogy megőrizzem hitemet az embe
ri méltóságban, mint most, amikor végre-valahára 
megnyugodtam és lágerbeli emlékeimet lezárt múlt
nak tekintettem! Szabadulásom másnapján talán 
gondolkodás nélkül kimondtam volna azt az egy szót. 
Talán... Csakhogy most három szabad év volt már mö
göttem, három év, mely alatt katonáskodtam, ütköze
tekben harcoltam, normális érzelmekben volt részem, 
szerelemben, barátságban, jóindulatban... Életünk 
napjai nem hasonlítanak halálunk napjához, és éle
tünk törvényei sem azonosak halálunk törvényeivel. 
Olyan nehezen tértem vissza az emberek közé, s most 
önként fordítsak nekik hátat? Nem, nem tudtam ki
mondani azt a szót.

-  Nos? -  kérdezte halkan vendégem.
Nem néztem a szemébe; felálltam és az ablak

hoz mentem. Háttal a szobának fordulva hallot
tam, ahogy kimegy és óvatosan becsukja az ajtót. Ki
löktem a redőnyt. A délutáni hűvös szellő, mint az 
aszálytól kornyadozó gabonaszárakat, kiegyenesítet
te a Piazza Colonnán sétáló embereket. A járdákon 
részeg amerikai és angol katonák bukdácsoltak, fél
relökték az olaszokat, belekötöttek a lányokba, árnyé
kot kerestek a boltok napellenzői alatt. A sarki ház 
árkádjai közt zsibongott a feketepiac. Rongyos kis 
háborús csavargók, a római lazzaronik cikáztak az 
amerikai egyenruhát viselő, óriás termetű négerek 
lábánál. Egy hónapja lett vége a háborúnak. Róma 
szabad volt, Brüsszel szabad volt, Oslo szabad volt, 
Párizs szabad volt. PÁRIZS, PÁRIZS.

Vendégem kilépett a szálloda kapuján, mint szár- 
nyaszegett madár, átsurrant az úttesten, és semmire 
sem nézve eltűnt a hömpölygő tömegben.

G. Herling - Grudzinsky: Gulág-napló (1949-1950)
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B artók -  2006
2. A bartók i lab irin tu s

Elérkeztünk Bartók 125. születé
si évfordulójához. Mint ahogyan az 
ilyen évfordulókon szokás, nagyon 
sokan igyekeznek megszólalni és 
sokmindent elmondani Bartókról, 
saját magukról, a világról és... a ze
néről. Jelzők röppennek fel, érték
ítéletek hangzanak el, mindenki 
igyekszik hozzáragasztani a maga 
gondolatait, érzéseit egy korszakot 
nyitó nagy művész életéhez, művé
szetéhez. Amíg nagyon közel vol
tunk ahhoz az időzónához, amely
ben Bartók élt és alkotott, izgatott, 
türelmetlen kíváncsisággal, mohó 
érdeklődéssel vártuk és fogadtuk 
a híradásokat, elemzéseket, ada
tokat, fényképeket, mindent, ami 
Rá, erre a kivételes zenei zsenire
— ami Bartók volt és marad még 
évszázadokig — vonatkozott. Labi
rintus volt -  különösen kezdetben
— a bartóki életmű. Alig értettük 
zenei világát, csak fokozatosan ba
rátkoztunk meg zenei nyelvezeté
vel, és sok zenekedvelőnek időbe 
tellett, amíg megszerette, rendre- 
rendre, Bartók műveit. Ez a folya
mat mintegy száz éve tart, hullá
mokat verve, pro- és kontra-érvek 
vitáját gerjesztve. Lassan könyv
tárnyi irodalom gyűlt össze életé
ről, zenéjéről. Lassanként a leírt 
és elhangzott szavak labirintusá
ba jutottunk azzal a felismeréssel 
együtt, hogy ebből talán már nincs 
kiút, sőt nincs a kiúthoz Ariadné-fo- 
nalunk sem. Ez a második bartóki 
labirintusunk. Amikor már kevés 
a mondanivaló, újra felröppennek 
a vele kapcsolatos jelzők, értékelé
sek -  „keveset játsszák Bartókot, 
igazából romantikus zeneszerző, 
stb.” -. Lendvai 1964-ben publi
kált látnoki mondatai ma még érvé
nyesebbek, mint voltak az ötvenes, 
hatvanas években. Idézzük ide gon
dolatait: „Akik ma Bartókot roman
tikus visszahajlónak, »folklorista 
azilistának« nevezik, nem ismer
hetik gondolkodásmódjának párat
lan összefogottságát, szellemének 
szinte Bach-i méretű átfogó erejét. 
Zenéjének architektonikája semmi
vel sem lazább, mint kortársai kö

zül bárkié is. Bartók új ellenfele
it mindenekelőtt az téveszti meg, 
hogy mindez észrevétlenül marad, 
mert a geometria nála sohasem 
megkötés jele, hanem a zene termé
szetéből folyik, a zenei anyag ter
mészetes mozgását követi. »Mi a 
természet nyomán alkotunk« -  írja 
Bartók, mint ahogy a parasztzenét 
is »természeti jelenségnek« hirde
ti.” Behatolni Bartók világába való
di labirintus-járás.

A JUNG-i pszichoanalízis vilá
gában a labirintus saját belső vi
lágunk: a TUDATALATTINK. A 
hétköznapi ember főleg álmai ré
vén tud EBBE A LABIRINTUS
BA behatolni. A művész a művei
ben életre kelt álmaival pásztázza 
végig EZT A VILÁGOT. Az „álom
fejtés” itt a műalkotásba beépített 
álommegfejtésekre kell hogy össz
pontosítson. Hogy Bartók mennyi
re komolyan vette a labirintus szim
bólumot, azt bizonyítja, hogy egyik 
kis könnyű, kétszólamú zongorada
rabját spirál-partitúrában is leraj
zolta. A rajz nem kis munkát igé
nyelt és nem kis vesződséggel járt. 
A központból kinyíló spirálmenetű 
zongorapartitúra hangjait nagyon 
nehéz úgy elhelyezni, hogy szink
ronban maradjanak, annak dacá
ra, hogy a lassan kifele gyűrűző 
vonalmozgás mentén helyzeti el
tolódások keletkeznek. Bámulat
ra méltó aprólékossággal dolgozta 
ki a KÉP-PARTITÚRÁT. Nyoma 
nincs semmilyen törlésnek, változ
tatásnak, de hogy nem másolatról 
van szó egy előző vázlatból kiindul
va, azt érezteti a kézirat organikus 
kifejlődése, a szabadkézzel húzott 
vonalrendszerek (Bartók körzőt is 
használhatott volna!) életes hullám
zása, lüktetése. A partitúra felírá
sa szerint családi eseményt doku
mentál a kis darab (a Vázlatok op. 
9b, hét zongoradarab másodikjáról 
van szó, a ,,hinta-palintá”-ról) „In 
memóriám perpetuum horarum 6, 
7, 9, 10, 11 p.m. 16. II. 1909”, azaz 
„1909. február 16-án, e nap délután
ja 6-tól 11-ig terjedő óráinak örök 
emlékezetére”. Demény Jánosnak, 
a Bartók-levelek gyűjtőjének a par
titúrát közreadó és értelmező ta
nulmánya szerint: „... fontos kiegé
szítő adat a levelekhez. Valójában 
mélységesebben igaz és fontosabb 
valamennyinél.” Demény vizsgáló
dásai ahhoz a gondolathoz vezet
nek, hogy Bartók ekkor, a Ziegler 
Mártával kötött házassága idején 
kijut egy korábbi szerelmi válság 
lebirintusából és valóságosan is új
jászületik. Bartók „hinta-palinta” 
spirálvonala kifelé vezet, a megtisz
tulás, a szabadság szimbóluma.

TERÉNYI EDE
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Júliusi évfordulók
I -  110 éve halt meg Harriet Beecher-Stowe amerikai írónő 

60 éve halt meg Liudas litván költő
2 — 170 éve halt meg Cesare Arici olasz költő 

80 éve született Octavian Paler román író 
440 éve született Nostradamus francia költő

3 -  30 éve halt meg Alexandru Bistri^eanu román író 
80 éve született §tefan Gheorghiu román író

4 -  70 éve született Bartis Ferenc romániai magyar író 
330 éve született Jósé de Canizares spanyol író

5 — 40 éve halt meg Berda József magyar költő
6 -  360 éve született Gottfried Wilhelm Leibniz német filozófus 
7 - 5 0  éve halt meg Gottfried Benn német költő

60 éve halt meg Büchler Pál romániai magyar filológus 
70 éve halt meg Oswald Spengler német filozófus 

8 -  385 éve született Jean de La Fontaine francia költő 
100 éve született Látó Anna romániai magyar írónő 
50 éve halt meg Giovanni Papini olasz író 

9 - 5 0  éve halt meg Erdős Renée magyar írónő 
310 éve halt meg Waclaw Potocki lengyel költő 

10 -  40 éve halt meg Gafar Guljan üzbég költő
I I -  110 éve halt meg Ernst Curtius német filológus 

150 éve halt meg Josef Kajetán Tyl cseh író
12 — 470 éve halt meg Desiderius Erasmus holland humanista

70 éve halt meg Gaál Mózes magyar író 
130 éve született Ivan Kraskó szlovák költő

13 -  190 éve született Gustav Freytag német író
630 éve született Li Csang-csi kínai költő

14 — 80 éve született Bede Anna magyar költőnő
90 éve született Natalia Ginzburg olasz írónő

15 -  135 éve halt meg Ján Chalupka szlovák író
85 éve halt meg Haraszti Gyula magyar irodalomtörténész 
135 éve született Ugo Ojetti olasz író

16 — 120 éve született Pierre Benoit francia író
110 éve halt meg Edmond Goncourt francia író

17 -  1485 éve halt meg Magnus Felix Ennodius római író
90 éve született Nagy Jenő romániai magyar etnográfus 
190 éve halt meg Richard Brinsley Sheridan angol drámaíró

18 -  70 éve halt meg Maxim Gorkij orosz író
250 éve halt meg Pieter Langendijk holland költő

19 -  50 éve halt meg Babay József magyar író
20 -  110 éve született Bitay Árpád romániai magyar történész
21 -  210 éve halt meg Robert Burns skót költő

135 éve született Guglielmo Ferrero olasz történész 
190 éve halt meg Gavril Romanovics Gyerzsavin orosz költő

22 -  20 éve halt meg Illés Endre magyar író
23 -  30 éve halt meg Paul Morand francia író

35 éve halt meg Iulia Soare román írónő
24 -  110 éve halt meg Józef Rogosz lengyel író
25 -  380 éve született Geeraerdt Brandt holland író

130 éve született Mihai Codreanu román költő
26 -  30 éve halt meg Dominic Stanca román író

150 éve született George Bemard Shaw angol író
27 — 40 éve halt meg Ion Muslea román folklorista
28 -  170 éve született Emmanuel Roidisz görög író
29 -  220 éve halt meg Giovanni Battista Roverti olasz író
30 -  35 éve halt meg Devecseri Gábor magyar költő

235 éve halt meg Thomas Gray angol költő
31 -  160 éve született Meltzl Hugó magyar irodalomtörténész

70 éve született Sigmond István romániai magyar író

Útleírás
VÍZSZINTES
1. Szájszél daganatos megbete

gedése. 8. Arab nyelvű spanyol. 15. 
Ortutay Lovas Gyula és Dankó Adám 
szerzőpáros útleíró könyve. 16. Hajna
li mise adventkor. 17. Csomót kibont.
18. Kuroszava japán filmrendező sze
mélyneve. 20. Egyik vallás rövidíté
se. 21. Oroszlán, angolul. 22. Drágu- 
láshüllám. 24. ... Story, ismert film 
címe. 26. Duna-szakasz! 27. Szétpor- 
ciózó. 28. Telefon, röviden. 29. Orvo
si csont. 30. Latin és. 31. Állatot el
lát. 32. Idegen szavak előtagjaként: 
kő, kőzet. 33. Regény szereplője. 34. 
Délutáni teázás időpontja. 36. Határ
rag. 37. Háztartási márkanév. 38. 
Három átló! 39. Tanít, tréfásan. 41. 
Savmaradék! 42. Idegen férfinév. 
44. Pozitív sarok. 46. Piaci mérték.
48. ... Ilona, tőrvívónő. 50. Albán ci
garettamárka. 51. Alá. 52. Atomi tö
megegység, röviden. 53. ... Centauri, 
csillag. 55. Az elmúlt nap. 56. Becé
zett Salamon. 58. ... kerül: szembeáll 
vele (népies). 59. Főnök, angolul. 60. 
Esőn álló. 62. Hibából tanuló. 64. Pá

ratlan cézium! 65. Sportfogadást te
vő. 69. Telefonvezeték fut benne. 70. 
Kiprovokáló (két szó).

FÜGGŐLEGES
1. ... ember (Móricz regénye). 2. 

Nyári hónap. 3. Niobé sógorasszonya.
4. Néma kín! 5. Zavart óra! 6. Alatto
mosan rágalmaz. 7. Egyiptom fővá
rosából való. 9. Arany, franciául. 10. 
A panasz szava. 11. Kazah tó. 12. Hí
res csikótojás. 13. Asztácium vegyje- 
le. 14. Hosszú haj a szembe csüng. 19. 
Gyümölcsöt száríttató. 23. Észak-ame
rikai állóvizek csoportja. 25. Filmet 
leforgat. 27. Ősi akkád eposz. 30. Min
den pénzét kocsmára költő. 32. Hely
ség polgára. 33. Rangjelző szócska. 
35. Visszataszító. 37. Madonna szere
pe. 38. Kendert törő. 40. Korrövidítés. 
41. Szegre tevő. 43. Patak, völgy-törö
kül. 45. Titkon fülébe mondó. 47. Tri
bün. 49. Mentség. 51. Fejét mossa. 54. 
Ügyetlen ember. 55. Eső utáni tavacs
ka. 57. Muszkli. 61. Omán, Zambia 
és Kuba autójelzése. 63. Idegen szóelő
tag: hegy. 66. Pajta. 67. Ozmium vegy- 
jele. 68 Ott kezdődik!
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